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Tisztelt Képviselőtestület!
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság 2018. évben végzett tevékenységéről az alábbi
beszámolót terjesztem elő:
A
Jászberényi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
a
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyi szerveként működik, a Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség közvetlen szakmai irányítása alatt. A helyi szervezet végrehajtotta az
alaprendeltetéséből adódó tűzoltási és műszaki mentési feladatait. A bővülő és változó
feladatrendszerhez a szakmai elöljárók elvárásainak megfelelően alkalmazkodott. A Jászberényi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, valamint a szakmai felügyelete alá tartozó kilenc önkéntes tűzoltó
egyesület, két önkormányzati tűzoltóparancsnokság és egy létesítményi tűzoltóparancsnokság
tevékenységével elősegítette a Jászságban élő lakosság élet- és vagyonbiztonságának megtartását,
garantálását.
A feladatok végrehajtása minden esetben a hatályos jogszabályi előírások betartásával, a belső
szabályozók és normák követésével történt.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe közel azonos a Jászság
földrajzi határaival. A térségben található 18 település közül Jászszentandrás és Jászivány
Gyöngyös Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonulási területéhez tartozik. Elsődlegesen a
beavatkozásokat a Hevesi Katasztrófavédelmi Ors végzi, a helyi önkéntes tűzoltó egyesületek
bevonásával.
A katasztrófavédelem, ezen belül a tűzoltóság elsődleges feladata az emberi élet és az anyagi
javak védelme, a katasztrófák megelőzése. Feladata a bekövetkezett káresemények, kialakult
katasztrófahelyzetek gyors és professzionális felszámolása. A helyreállítási munkálatokban
részvétel irányítói, vagy beavatkozói minőségben, a felszámolás mielőbbi, szakszerű elvégzése
érdekében.
A megelőzési feladatokhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kap a lakosság tájékoztatása,
valamint az ifjúság felkészítése rendezvényeinken. Kiemelt projekt voh a Jászság területén élők
tájékoztatása a tűzesetek számának csökkentése érdekében. A prevenció keretében szóróanyag
készült, mely terjesztése megtörtént a lakosság körében. Számos plakát került kihelyezésre,
nevelési-oktatási intézményekben, közforgalmú helyeken, idősek elhelyezésére szolgáló
intézményekben. A szóróanyagokat az Országos Tűzmegelőzési bizottság megbízásából
terjesztettük. Kiemelt feladat volt év vége felé a „Ne gyújts, gyűjtsd szelektíven!” elnevezésű
projekt, mely közösen történt a Nemzeti Hulladék Kezelő Zrt. -vel. A kampány keretében a Jászság
három településén öt darab rnstérzékelő került átadásra, a rászorulók részére.
A program keretében megelőző céllal előadások kerültek megtartásra általános és
középiskolákban egyaránt, valamint az idősebb generáció tájékoztatására nyugdíjas kluboknál tett
látogatások során.
Fontos volt a 2018. évben is a hagyományos Jászsági Tűzoltóverseny megszervezése, melynek
az idei évben Jászapáti adott otthont mintegy 17 csapat részvételével. A nagyszabású térségi
rendezvénnyel egy időben egyéb, szakmai programok is megtartásra kerültek. Ezek voltak az
önkéntes mentőszervezeti tagok toborzása, a tűzoltó gyereknap megrendezése. Az elmúlt évben újra
megszerveztük az egyhetes tűzoltótábort a 8-12 éves korosztály részére, amelynek ismét nagy
sikere volt.
Kiemelt feladat volt továbbá a települések köteles polgári-védelmi szervezeteinek 2018. évi
továbbképzéseinek megszervezése. Jászberényben végrehajtott gyakorlatsor keretén belül
megtörtént a tűzoltó és polgári-védehni szervezetek együttes képzése és kárfelszámolási gyakorlata.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság társszervekkel való kapcsolattartása,
együttműködése 2018-ben is példaértékű volt. Kiemelten a Jászberényi Rendőrkapitánysággal és
Jászapáti Rendőrőrssel, valamint a jászsági mentőállomásokkal.
Az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal az együttműködés szintén kiváló. A Jászapáti
és Jászberényi Járás katasztrófavédelmi megbízottai a közbiztonsági referenseken keresztül tartják a
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kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal. Minden hónapban egy fogadónapot tartanak, melyen a
lakosok a felmerülő kérdéseikkel és megoldandó problémáikkal kereshetik fel személyesen
kollégáinkat.
Tűzoltás, műszaki mentés
A Jászság területén a káresemények számadatait vizsgálva az előző évhez viszonyítva jelentős
csöklcenés tapasztalható (2017-649 db, 2018-560 db), melyet elsősorban a tűzesetek számának
csökkenése okozott (a csökkenés 19 %-1 tett ki). A műszaki mentési tevékenység kis eltéréssel
azonos számadatot mutat. A káreseteket tovább bontva látható, hogy nemzetgazdaság tekintetében
szinte minden ágazatnál csökkenés tapasztalható. Legjelentősebb csökkenés a mezőgazdaság
területén volt (60 %). Ezzel ellentétben a közlekedés területén 10 % emelkedés mutatható ki a
tűzesetek terén. A személyi sérülések tekintetében az előző évhez képest 30 % növekedés
tapasztalható, melyet a műszaki mentések során sérült személyek száma okozott (71 fZ5ről 90 főre).
A káresetek során történő elhalálozások viszont a 2017-es évhez képest megfeleződtek (10 fóről 5
főre). A halálesetek a 201 8-as évben közlekedési balesetek során következtek be.
A káreseményekhez tartozó riasztási fokozatokat vizsgálva megállapítható, hogy az összes
beavatkozást igénylő káreseményből (560 eset) egy esetben került magasabb riasztási fokozatnak
megfelelő erő- eszköz bevetésre. Ez azt jelenti, hogy a káresetek felszámolása maximum két
beavatkozó egységgel történt. Az egyetlen II. riasztási fokozathoz a Jászberény, Hajta területén
található védett nádas területén keletkezett tűzeset felszámolása tartozott. A 2018. év során
segítségnyújtásra 67 esetben volt szükség a szomszédos tűzoltóparancsnokságok területére, mely
jelentős 60 % emelkedést mutat. A segítségnyújtások jelentős számát a tűzjelző hálózatok téves
jelzései generálták. A káresemények nemzetgazdasági szempontból történő vizsgálata folyamán
megállapítható, hogy továbbra is a lakás- és személyi ingatlan területén történt a legtöbb esemény,
ezt a kategóriát a közlekedés követi. Az ipar és kereskedelem elenyésző esetszámmal zárja a sort.
Ezen arányszámok megfelelnek a sokéves átlagnak.
A fenti káresemények felszámolásában nagyobb részt a hivatásos tűzoltóparancsnokság (67 %)‚
kisebb részt a két önkormányzati tűzoltóparancsnokság vett részt. Jelentősnek mondható az aktív
önkéntes tűzoltó egyesületek száma. A több év statisztikáját megvizsgálva megállapítható, hogy az
egyesületek a hivatásos és önkormányzati tűzoltók munkáját, mintegy 24 %-ban segítették (155
esetben nyújtottak segítséget). A beszámoló időszakában a hivatásos és önkormányzati tűzoltók az
összes káreseményhez viszonyítva 3,5 %-ban dolgoztak együtt, mely jelentősen kevesebb, mint az
elmúlt évek átlaga (6 %). A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakmai felügyelete alatt
2016. július 1-vel egy önállóan beavatkozó Jászalsószentgyörgy Önkéntes Tűzoltóság is végzi
tevékenységét. Az önkéntes tűzoltóság a beszámoló időszakában 5 alkalommal végzett önálló
kárfelszámolást.
A Jászság tűzvédelmi biztonsága az előző évekhez hasonlóan a 2018. évben is stabil volt.
Rendelkezünk a tűzoltási és műszaki mentési káresemények felszámolásához szükséges
mennyiségű és minőségű szakfelszerelésekkel. A gépjárműveink megfelelőek, jó állapotúak.
A 2018. év márciusában nagyot léptünk előre a gépjármű állományunk tekintetében. Átvettünk,
egy a BM HEROS által fejlesztett és gyártott RÁBA R16 típusú gépjárműfecskendőt. 2018
decemberében egy új IVECO MAGIRUS M32L típusú magasból mentő gépjármű szintén átadásra
került tűzoltóságunk részére. Az ügyintéző gépjárművek terén szintén történt előre lépés. Kettő új
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személyautó segíti területi munkavégzésünket, amelyből egy telesen környezetbarát elektromos
autó.
Nagy múltra tekint vissza az önkéntes tűzoltó egyesületi aktív tevékenység a Jászságban. A
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kilenc önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött
együttműködési megállapodást. Az önkéntes tűzoltó egyesületek mindegyike vállalt
szaktevékenység végzését.
Az egyesületek szakmai felügyeletét a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság látja el, mely
során a kapcsolattartás folyamatos.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az önkéntes tűzoltó egyesületek
támogatására a kiírt pályázatokra a jászsági egyesületek is sikeresen pályáztak. Szakfelszereléseket,
gépjármű-fecskendő felülvizsgálatokat, üzemeltetési költségek támogatását kapták.
Polgári védelmi szakterület

A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az illetékességi területéhez tartozó települések
vonatkozásában a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatában
közreműködött. A felülvizsgálat az ide vonatkozó kormányrendelet szerint meghatározott
veszélyeztető hatások (térségi viharkárok, villámárvíz, valamint a helyi vízkár, stb.)
figyelembevételével történt. A kockázati típusok további elemzését, értékelését követően a
települések besorolásában 16 település közül 15 település „11” és I település a „III”
katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, a vizsgált időszakban a települések polgármesterei
módosításra nem tettek javaslatot.
A veszély-elhárítási tervek aláírását követően felülvizsgálatra kerültek a települési polgári
védelmi szervezetek, mind létszámban, mind összetételben. A települési polgári védelmi
szervezetek megalakítási tervei a szervezetek átalakítását követően kidolgozásra kerültek szakmai
irányításunkkal.
A jászsági járásokban (Jászapáti, Jászberény) a lakosság, valamint az anyagi javak védelme
érdekében az Onkéntes Tűzoltó Egyesületek, Polgárőr Egyesületek, valamint egyéb civil
szervezetek tagjaiból önkéntes járási mentőcsoportok alakultak. 7 db „11” katasztrófavédelmi
osztályba sorolt településén rendelkezésre állnak a nemzeti minősítéssel rendelkező települési
önkéntes mentőcsoportok. A 2018. évben több helyszínes gyakorlat keretében újraminősítésre
került a Berény Járási Onkéntes Mentőcsoport, valamint az Apáti Járási Onkéntes Mentőcsoport.
A települési polgári védelmi szervezetek adatainak aktualizálását mind létszámban, mind
összetételben a közbiztonsági referensek folyamatosan végzik.
-

-

A szakterületi ellenőrzések végzése folyamatos a működési területhez tartozó településeken és
kockázati helyszíneken. A településeken dolgozó közbiztonsági referensekkel a kapcsolattartás
folyamatos, megfelelő. A katasztrófavédelmi megbízottakon keresztül a meghatározott feladatok,
adatgyűjtések, az eseti intézkedések végrehajtásra kerültek. A katasztrófavédelmi megbízottak
esetenként ellenőrzés alá vonják a települések közbiztonsági referenseit, megállapításaikat
felügyeleti naplóban rögzítik. Az ilyen jellegű szakmai ellenőrzés 4 esetben történt. A jászberényi
tűzoltó laktanyában negyedévente értekezletet kerül megtartásra a közbiztonsági referensek részére.
A katasztrófavédelmi megbízottak az ellenőrzések eredményességét jelenlétükkel elősegítik,
önállóan végeztek polgári védelmi célellenőrzéseket. Különböző beazonosított kockázati
helyszíneken; úgymint:
.

•
.

•

belterületi vízelvezető rendszereket 52 alkalommal
téli közlekedési kockázati helyszínek 1 alkalommal
árvízvédelmi művek ellenőrzése 2 alkalommal
veszélyes fák ellenőrzését végezték 10 alkalommal
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Az elmúlt időszakhoz mérve jelentős javulást értünk cl a tárgyidőszak végére lakossági riasztó
eszközök állapotában’ A működőképes berendezések aránya 93%-ra javult.
A kijelölt tecbnilcai eszközök; 11 esetben, valamint a befogadó-melegedő helyek szemléi során 3
esetben győződtek meg azok állapotáról, bevethetőségéről, illetve használhatósáról.
A helyi polgári védelmi szervezetek reagáló képességének fokozása kiemelt feladat, amelynek
érdekében tárgyidőszakban 21 db riasztási gyakorlat került lebonyo lításra.
Részt vettünk a lakosságfe]készítő, ifjúság- és gyermek felkészítő, tájékoztatást célzó különböző
programokban, úgymint nyitott laktanya program, gyermek- ás ifjúsági táborok lebonyolítása,
köztéri rendezvények, bemutatók, gyermeknapok, iskolai tájékoztató előadások.
Szervezetünk kiemelt feladatként kezeli az ifjúság- és lakosságfelkészítő tevékenységet. E
tevékenység az ifjúsági versenyek, valamint arra történő felkészítések során, nyári táboroztatás
alkalmával, melyen 25 Ri vett részt, valamint a tanuló ifjúság rendszeres veszélyhelyzeti
felkészítésével valósult meg.
Az évente megrendezésre kerülő felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi
fordulóján a 2018. évben két korcsoportban 64 Ri vett részt. A helyi versenyen győztes középiskolás
csapat kiválóan szerepelt a megyei fordulón is, mivel koresoportjában első helyezést ért el. Az
országos versenyen a Lehel Vezér Gimnázium diákjai a középmezőnyben végeztek.
A térség általános- és középiskoláiban, illetve városi és községi rendezvényeken különböző
célcsoportok számára tartottunk felkészítéseket, bemutatókat.
Lakosságfelkészítő tevékenységünkre a lakosság, az oktatási és nevelési intézmények, a
pedagógusok, a szülők részéről az igény folyamatos.
A jászberényi tűzoltólaktanya egész évben nyitva áll a diákok, valamint kisebb gyermekek előtt, s
ennek eredményeképpen a tárgyidőszakban 18 alkalommal 370 fhtal nyert betekintést a szervezet
munkájába.
A jászberényi tűzoltólaktanyában havi 5 alkalommal tartunk felkészítő foglalkozásokat a
közösségi szolgálatra jelentkezett diákok számára. A tárgyidőszakban növeltük az együttműködési
megállapodással a közösségi szolgálatba bekapcsolódott középiskolák számát, jelenleg 14
középfokú oktatási intézmény, valamint 8 Onkéntes Tűzoltó Egyesület rendelkezik a megyei
igazgatóság által aláírt megállapodással.
Védelmi igazzatás
A 2018. évben a Jászberényi Járási HVB és a Jászapáti Járási I{VB rendes ülése két almalommal
április és október hónapban került megtartásra.

-

-

Az ülések napirendi pontjaihoz az alábbi témakörökben készítettünk beszámolót:
•
•
•
•
.
.

Tájékoztató az aktuális ár-és belvízvédelmi felkészülés helyzetéről.
Tájékoztatás a szabadtéren történő tűzgyájtás szabályairól.
Tájékoztató a téli időjárási helyzetek következménykezelési tapasztalatairól.
Tájékoztató a Járási Önkéntes Mentőcsoportok újraminősítő gyakorlatának
végrehajtásáról.
Tájékoztató a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén
2018. évben végzett veszélyes áruszállítás ellenőrzésének tapasztalatairól.
Tájékoztató a rendkívüli téli időjárásra történő felkészülésről.

A fenti előterjesztések az HVB-k ülésein elfogadásra kerültek.

1. napirend

Iparbiztonsági szakterület
A katasztrófavédelem iparbiztonsági feladatkörei az alábbiak szerint oszlanak meg:
.
.

.

veszélyes ipari üzemek felügyelete;
veszélyes áruk szállításának ellenőrzése—közúton és vasúton egyaránt;
a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme.

A szakmai feladatok koordinálását, valamint a végrehajtás szervezését és felügyeletét a Megyei
Igazgatóság végzi a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője
koordinálásával. Az iparbiztonsági feladatkör ellátásának segítésében a Jászberényi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság törzstisztjeinek bevonásával vesz részt. Elsősorban a közúti és vasúti
veszélyes áru szállítások ellenőrzésében való részvételünket jelenti. A beszámoló időszakában a
katasztrófavédelmi megbízottaink részt vettek a Kirendeltség által szervezett ellenőrzéseken is.
Az Iparbiztonsági szakterület részéről a vizsgált időszakban veszélyes áruszállítás közúti
ellenőrzése 45 esetben, veszélyes üzem telephelyi 12 esetben, veszélyes áruszállítás vasúti 10
esetben, veszélyes üzem vasúti telephelyi 2 esetben került végrehajtásra. A katasztrófavédelmi
megbízottak az eljárásokban összesen 9 aflcalommal vettek részt. Tűzoltóságurik területén összesen
4 gázvezeték sérüléssel járó káresemény történt.
A parancsnokság működési területén található veszélyes Üzemek száma 2018-ban nem változott.
Az elmúlt évben egy esetben került sor létfontosságú üzemet érintő gyakorlat lefolytatására.
A települések hulladékszállítására vonatkozóan 18 településre és a szolgáltatókra vonatkozó
adatokat feh~értük és pontosítottuk. A kirendeltség területén a hulladékszállítás stabil és folyamatos
volt. A szükségellátásra vonatkozó terveket módosítani nem kellett, ideiglenes kijelölésre és
szükségellátás elrendelésére nem került sor.
Kijelenthető, hogy a gazdálkodó szervezetek alapvetően jogkövető magatartást tanúsítanak, a
vizsgált üzemek működése megfelel a jogszabályokban előírtaknak.
Hatósági tevékenység
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság készenléti és hivatali munkarendben dolgozó
állománya részt vesz az integrált hatósági munkában. Eseti jelleggel a parancsnok és a
katasztrófavédelmi megbízottak mellett a készenléti állomány a káreseményeket követő helyszíni
ellenőrzések végrehajtásával egyre növekvő számú hatósági tevékenységet végez.
A 2018. év során több mint 200 tűzvédelmi ellenőrzésbe, szemlébe került bevonásra a tűzoltóság
állománya, amelyek:
‘
.
.
.

‘

határ- parlagm szemle,
aratásban résztvevő gépek tűzvéde]mi műszaki felülvizsgálata
szabadtéri tüzek utáni helyszíni szemle
kéménytűz és CO szivárgás helyszíni szemléje
a települések oltóvízellátásának ellenőrzése

A katasztrófavédelmi hatósági tevékenységének középpontjában a megelőzés áll.
A közbiztonsági referensek negyedéves értekezleteinek az aktuális időszakban mindig
napirendi pontja volt a szabadtéri tüzek megelőzése, a helyi médiában pedig a veszélyeztetett
időszakban rendszeresen megjelentek a témában tájékoztatók.
A Jászság mezőgazdaságának tűzvédelmére, ezen belül a nyári betakarítás tűzmegelőzésére nagy
gondot fordítunk.
Ugyancsak hasonló megelőző tevékenységet folytatunk a kéménytűz és CO mérgezések
kialakulásának megakadályozására is. A lakosság, az önkormányzatok, a média tájékoztatása
folyamatos, így évről évre a kémény és CO káresetek száma csökkenő tendenciát mutat.

1. napirend

Összegzésként elmondható, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
eredményesen teljesítette meghatározott feladatait. A beszámoló időszakában a Jászság területén
katasztrófaveszély és veszélyhelyzet Ícihirdetésére nem került sor, kiemelkedó’ tűzeset,
iparbiztonság területén baleset nem történt, hosszan tartó lakosságvédelmi intézkedésre nem volt
szükség.
A beszámoló idö~zakában a szakmai munka, folyamatosan növekedett A kiegyensúlyozottabb
munkakörülinényeknek, valamint az eddig elsajátított tudásnak köszönhetően, a hasznos
tapasztalatok birtokában a feladatok végrehajtása nzegtürtént.

1. napirend

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG
Tűzoltási, műszaki mentési statisztika 2018-ban.
típus

Tűzesetek száma

Szabadtéri tűz
Otthon jeflegű
létesítmény
Közlekedési eszköz
2018

6
1 (utólagos
tűzeset)

Műszaki
mentések száma

Önkéntes Tűzoltó
Egyesület vonulása

4

4
3

2
6

1
8

-

-

7

Az egyesület jó szakmai színvonalon látja cl feladatait, végzi szaktevékenységét. A Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség az egyesület tevékenységét megfelelőre értékelte 2018-ban.
A Jászberényi Hivatásos Tüzoltóparancsnokság és a Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete a megkötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta. Az Új szabályzói
környezetben, lehetőség volt az I-es kategóriájú együttműködési megállapodás megkötésére, amely
az egyesület számára előrelépést jelent.
Az egyesület az előző évekhez hasonlóan, a BM OKF és a Tűzoltó szövetség által kiírt támogatási
pályázaton sikeresen pályázott. A megpályázott szakfelszerelések átadására 2018. december
hónapban került sor.
Polgári védelmi szervezetek létszáma, felkészítés helyzete, gyakorlatok
A település köteles polgári védelmi szervezet létszáma jelenleg 56 «5. Az Apáti Járás Onkéntes
Mentőcsoport 2013. november 30-án alakult meg, a településről a Polgárőr és a Tűzoltó
Egyesületek tagjai a szervezetnek. A mentőesoport sikeres gyakorlatot produkálva tett vizsgát a
2018 -ban Jászberényben megtartott újraminősítő gyakorlaton. Köteles polgári védelmi szervezet
tagjainak riasztási gyakorlata ez évben megtörtént.
Vis major
A tárgyi időszakban -tekintettel arra, hogy ilyen jellegű esemény nem következett be- a település
„vis major” igényt a település vezetése nem nyújtott be.
Iparbiztonság
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részt vesz a 32-es és 31-es tZiúton áthaladó
veszélyes áruszállító járművek ellenőrzésén. A településen a vonatkozó jogszabály hatálya alá
tartozó veszélyes üzem nem található. A nagyobb gazdálkodó szervezeteknél időszakosan veszélyes
anyagokkal kapcsolatosan telephelyi ellenőrzést és úgynevezett üzemazonosítási szemlét folytatunk
le.
A településen elvégzett ellenőrzések száma
Év

Tűzvédelem

Polgári
védelem

2018

6

16

Iparbiztonság

Piaefelügyelet

Vízügyi

-

-

6
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Nyilvántartott létesítmények
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének nyilvántartásában a településen 27 (gazdasági
társaságok~ kőzintézmények) létesítmény szerepel, amelyek katasztn5&védelmi szempontból
jelentősek.
Kapcsolattartás
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltóság a település
őnkormányzatával, vezetőivel, a polgármesteri hivatalban katasztrófavédelmi munkát eHátókkal,
valamint a helyi polgárőrséggel megfelelő, magas színvonalú szakmai kapcsolatot tart.

Jászberény, elektronikus bélyegző szerint

Szabó Szabolcs Gábor «L alezredes
parancsnok

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRM ESTERÉTŐL
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ELŐTERJESZTÉS
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testületének /2019

(..)

számú

a Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

Előterjesztő:Szűcs Lajos Polgármester
Készítette:Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetési tervezet összeállításánál a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján
megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xll.31.) Korm. rendeletet, az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (1.11.) Korm. rendeletet, a 2019. évi költségvetést érintő képviselő-testületi
döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket, rendelet-tervezetet vettük
figyelembe.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként,
bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint
azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az
önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.

A beterjesztett anyag jelen formájában a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas,
tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2019. évi
költségvetési rendelet-tervezetében megjelennek.

BEVÉTELEKRŐL:
A költségvetési tervezet bevételi főösszege jelenleg 303.079.438.- Ft, az 1. sz. melléklet
szerinti jogcímeken és összegekben.

.jÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Bi
Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 81.985.674.- Ft, amely összeg a
költségvetési törvény és a Magyar Államkincstár által közölt támogatási összegek alapján
került megállapításra.
—

Önkormányzatok működésének általános támogatása Bill
A támogatás mértékét az egy főre jutó adóerő-képesség befolyásolja.
—

Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás (zöldterület-gazdálkodás,
közvilágítás, köztemető-, közutak fenntartása, )‚ egyéb önkormányzati
feladatok támogatása 20.921.964.- Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra kapott támogatás 91.800.Polgármesteri illetmény támogatása 261.900.-Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

-

-

-

—

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkájának közvetlenül
segítők bértámogatása 24.081.750 Ft fajlagos összeg a pedagógus
béremelés következtében növekedést mutat
Óvodaműködtetési támogatás 4.285.600.- Ft.
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz 793.400— Ft

-

-

-

-

II.

—

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása B113
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetés támogatására
—

Bértámogatás 7.828000.- Ft
üzemeltetési kiadásokra kapott támogatás 2.674.649.- Ft
Szociális ágazati pótlék támogatása 8.412.000.-Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra kapott támogatás összege
2.042.480Ft
Kiegészítő támogatások Bll6
Pályázat benyújtásához kötött támogatási forma, így eredeti előirányzatként a
2019. január 1-jén már fennálló tartozások kerülnek tervezésre.

-

-

-

Ill.

—

-

IV.

-

2. Az államháztartáson belüli támogatások

-

—

B2 együttes összege 48.903.497 Ft

Az OEP által folyósított támogatás összege 3 957.600 Ft, mely a védőnői
szolgálat, valamint az iskola egészségügyi ellátás működéséhez nyújt
fed ezetet.

JÁSZBQLDQGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGARMESTERETÓL

A közfoglalkoztatás személyi, munkaadói járulék, valamint dologi kiadás
támogatásának fedezeti összege 44.945.897.- Ft, melyet a Munkaügy Központ
folyósít az igénylés alapján.

-

3. Közhatalmi bevételek B3 együttes összege 33.550.000.- Ft.
Közhatalmi bevételek között a helyi adóbevételek kerülnek tervezésre
figyelembe véve az önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét, a
gépjárműadó átengedett részét, az iparűzési adó tervszámát, valamint a 2018.
évi teljesítési adatokat.
—

-

4. Működési bevételek B4 együttes összege 34.012.931.- Ft.
Önkormányzat esetében működési bevételek között kerül tervezésre a lakó
és nem lakóingatlanok bérleti díj bevétele, a hozzá kapcsolódó kiszámlázott
rezsiköltségek, valamint a haszonbér, közterület használati díj, gépi munkák,
illetve a Boldogházi Hírekben szereplő hirdetésekből és értékesítéséből
származó bevételek. A konyha és a piac pályázat során visszaigényelt áfa
összesen 9.605.712.-Ft. Valamint a 2018 évi vihar által okozott károk biztosító
általi megtérülése 1.100. 000.-Ft értékben.
Az önkormányzat önként vállalt feladatainak működési bevétele a közvetített
szolgáltatás és kiszámlázott általános forgalmi adóból összesen 1.957.936 Ft.
A Jászboldogháza Konyha működési bevételei óvodai és iskolai térítési díjak,
és kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei 5.863.196.- Ft
valamint az önként vállalt feladatoknál nyilvántartott vendég étkezési térítési
díj bevétele 6.901.010 Ft
—

-

-

-

-

5. Működési célú átvett pénzeszközök— B6 240.000.Ft.
A háziorvosi alapellátás kormányzati funkción szereplő 1 fő háziorvosi
asszisztens bérkiegészitésére szerződés alapján a háziorvostól átvett
pénzeszköz került beépítésre a költségvetésbe 240 000.-Ft összegben.
-

6. Finanszírozási bevételek B9 33.503.900.Ft
A 2018. évi pénzmaradvány került betervezésre, mely a működési
feladatokhoz, a közfoglalkoztatás 2019. évi személyi és munkaadói járulékok,
előző évi államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére kerül
felhasználásra. Felhalmozási célú pénzmaradvány, amely a 2018 évi elnyert
felújítási pályázatok megvalósítására különülnek felhasználásra.
Valamint lekötött betét feloldásából származó bevétel került betervezésre.
—

-

-

Összességében a bevételi főösszegre tett javaslatot a jelenleg rendelkezésre álló információk
alapján reálisnak tartom.
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KIADÁSOKRÓL:
1. Működési kiadások között az alábbi tételek kerülnek tervezésre
a) Személyi juttatások Ki :82.691.769 Ft.
—

.-

A 2019. évi költségvetés személyi Jellegű kiadásai kidolgozásánál figyelembe
lett véve a 2019. január 1-től érvénybe lépett garantált bérminimumok
hatása, a soros előlépések, Jubileumi jutalom. Az önkormányzatnál és
intézményeinél
jelenleg
üres
álláshely
nincs.
Jászboldogháza
Önkormányzatánál megfigyelhető létszámcsökkenés.
A külső személyi Juttatások körében az intézményi alaptevékenység
ellátásához elengedhetetlenül szükséges, alkalmazotti jogviszonyban nem
állók részére kifizetendő összegek kerültek meghatározásra. A polgármester,
alpolgármesterek, külsős bizottsági tag, és a képviselők juttatásai, valamint
költségtérítéseik az előző évben elfogadott összegekkel kerültek kidolgozásra.

-

-

b) Munkaadókat terhelő járulékok 1(2:14.619.993.- Ft
—

A szociális hozzájárulási adó 2019. évben 19,5%-os terhet Jelent a
foglalkoztatók számára.

-

c) Dologi kiadások K3: 67.213.005- Ft
Az önkormányzati dologi kiadások előirányzatai kialakítására az előző évi tény
adatok figyelembevételével került sor. A készletek és szolgáltatások vásárlása,
más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más működés
során keletkező kiadások figyelembevételével kerül sor, a szigorú, takarékos
gazdálkodást szem előtt tartva.
A Jászboldogházai Mesevár Óvoda feladatainak ellátása során tervezett
kiadásai költséghatékony, megfontolt módon készültek.
A Jászboldogháza Konyha 2019. évi működését is a költségvetésben külön
intézményként tervezzük.
d) Ellátottak pénzbeli futtatásai— 1(4: 1.350.000.- Ft
A szociális juttatások tekintetében a 2018. évi terv szint figyelembevételével
került meghatározásra az idei évi keret, mely fedezetet nyújt a Bursa
Hungarica támogatások költségére, pénzbeli és természetbeni átmeneti
segélyekre, valamint települési lakásfenntartási támogatásokra.
e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre KS: 16.882.736- Ft
Ide került betervezésre a Jásztelki Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi
hozzájárulási összege 5.600.000.- Ft.
Jászsági Szociális Társulás 2018. és 2019. évi társulási hozzájárulás összege
6.500.590.-Ft.
Egyéb támogatások 110.000.-Ft
—

-

-

-

-

—

-

-

-

.-
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f)

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre K5: 4.992.097.- Ft
Civil szerveteknek az önkormányzat által tervezett támogatás a civil
szervezetek tulajdonában lévő mikrobuszok üzemeltetéséhez való
önkormányzati támogatás összege 1.400.000.- Ft. Civil szerveteknek működési
támogatás tervezett összege 1.400.000.- Ft.
Alpolgármesteri tiszteletdíj, költségtérítés ás járulék összegből felajánlott
támogatások összege: 2.192.097.-Ft.
—

-

-

2. Felhalmozási költségvetési kiadások
a) Beruházások 1(6: 2.2 78.380.- Ft
Amelyek a tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséhez
kapcsolódó kiadások az étkező-, közmunka program pályázattal kapcsolatban,
valamint az önkormányzati, óvodai és konyhai feladatok ellátásához szükséges
kisértékű tárgyi eszközök beszerzési kiadásait terveztük be.
b) Felúiítások K7: 99.630.772.- Ft
A pályázatok fejlesztési kiadásaink között a 2019. évre tervezett piac, konyha
étkező, belterületi utak, bölcsőde felújítási munkálatok kerültek
meghatározásra, melyre a fedezetet a 2018. évi maradvány és a 2019. évi
pályázati támogatás biztosítja.
—

-

—

-

.

Finanszírozási kiadások 1(9: 5.074.539- Ft
Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege
2445.881.- Ft.
Lekötött bankbetét és a kamat Újra lekötése. 2.628.658.-Ft.
—

-

-

A költségvetés egyenlegét év közben befolyásolhatja a keletkező plusz bevételek és a
felmerülő feladatok kiadásai.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az Áht. fent említett
paragrafusának megfelelően a határozati javaslatot valamint az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről, és annak végrehajtásáról szóló rendelet-tervezeteket mellékleteivel
együtt vitassa meg és alkossa meg azok alapján a 2019. évi költségvetési és végrehajtási
rendeleteit.

Kérem a költségvetés részletes megvitatását és elfogadását.
Jászboldogháza 2019. február 11.

Szűcs Lajos
polgármester

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRM ESTERÉTŐL

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
/20 19 (. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdé
sének a) és I) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. * (1) be
kezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. ~ A rendelet hatálya az önkormányzatára és intézményeire terjed ki.
2. * A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési kiadási ás bevételi
fóösszegét 303 079 438 forintban állapítja meg.
3. ~ (1) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
a)önkormányzat működési támogatási bevételei
81.985.674.-Ft
b) támogatásértékű bevételek
119.286.933.-Ft
c) közhatalmi bevételek
33.550.000.-Ft
d) működési bevételek
34.012.931.-Ft
e) átvett pénzeszközök
740.000.-Ft
O pénzmaradvány
30.878.742.-Ft
g) lekötőt betét feloldás
2.625.158.-Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei:
b) az önként vállalt feladatok bevételei:

252.278.699.-Ft,
43.899.729 -Ft

4. ~ (1) Az önkormányzat összevont 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg
határozott tételekből állnak, azaz:
188.757.503- Ft
82.691.769.-Ft

a) működési kiadások
aa) személyi jellegű kiadások:
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
ac) dologi és dologi jellegű kiadások:
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
ae) egyéb működési célú kiadások:
b) felhalmozási költségvetés:
ba) beruházások,
bb) felújítások
c) fmanszirozási költségvetés:
ca) államháztartásonbelüli megelőlegezések
vissza~zetése

14.619.993.-Ft
67.213.005.-Ft
7.350.000.-Ft
16.882.736-Ft
103.433.152.-Ft
3.802.380.-Ft
99.630.772.-Ft
2.445.881.-Ft
2.445.88 1 .-Ft

cb) Lekötött elhelyezése

2.628.658.-Ft

‚

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 244.318.716.- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 58.374.352- Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű
ellátásai:
a) szociális ellátások
7.350.000.- Ft
b) szociális társulási hozzájárulás 6.500.590.- Ft
c) civilszervezet támogatás
4.992.097.- Ft
5. (1) Á költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint ±17.235.716 Ft többlet
b)felhalmozási cél szerint -1 7.235. 716- Ft hiány.
‚~

6 ~Költségvetési rendelet mellékletei
(I) Az önkormányzat és intézményeinek kiadási és bevételi ü5összeg előirányzatainak kötelező fel
adatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontása az I. számú
melléklet,
(2) Működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet,
(3) 2019. évi beruházási kiadások részletezéséta 4. számú melléklet,
(4) Felújítási kiadásokat az 5. számú melléklet,
(5) 2019. évi bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató
tábla,
(6) A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jog címenként- beszámítás után a 3. számú tájékoztató tábla,
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények a 4. számú tájékoztató tábla,
(8) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás az 5. számú tájékoztató tábla,
(9) Bevételi és kiadási főösszegen belül működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és ki
adási előirányzatokat cél szerinti bontásban 2019. évre, valamint az azt követő 3 évre címenként
a 6. számú tájékoztató tábla
szerint hagyja jóvá.

7. ~(l) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó— közfoglalkoztatottak nélküli
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 6 fő.
b) Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézmény állományi létszám átlaglétszám 8 fő
c) Jászboldogháza Konyha intézmény állományi létszám —átlaglétszám 4 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 26 fő
—

—

—

—

-

8. ~Jászboldogháza Községi Önkormányzat fZí előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.
9. ~Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nines meghatározva.

2

—

10. ~ (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás
köre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelye
zésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad périzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a
polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást ad
ni.
(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról
és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. ~ E rendelet 2019. év hó. napján lép hatályba.
Kelt: Jászboldogháza 2019. március 11.
P.H.
Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Szűcs Lajos
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Jászboldogháza, 2019. februárli.
P.H.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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I melléklet a /2019 (..) önkormáslyzati rendelethez
Sászboldogháza Községi Onkormányzat 2019. évi Költségvetésének Osszevont mérlege
BEVÉTELEK
L s’ táblázat
Sor—
szam
1
1.
it.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
tó.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
33
~‚4,
3.5.
36.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
43
44
5,
5.1.
5.2.
~3
54
~
5.6.
~‚7
~
5g
5,10,
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
~

72.
73
‘~4,
8.
g~

8.2.
8.3.
~‚4
9.
It).
jQ~,
10.2.
10.3.
11.

adatok forintban
Bevételi jogeim
2
Önkonsiánvzaeniűkiirléoi rámoaatásai (L1-t-...+.1.6.)
Helyi ónkonaaasyzatok muködesenek alialsisos sániogaiasa
Unkomsányzatok egyes köznevelési leladatainak támogatása
Onkonamsyzatok szociális ás gyeesnekjóle” leladatausak tamogalása
Onkonisányzatok kulturális leladalamak támogatása
Müködási célú központositore eloiráayzaiok
Helyi önkonjiünyzatok kiegészítő lámogatásaa
Müködéai célú támocatátole állanaháztartáson belülről (2.1.&..-t-.L53
blvoeiásokes behzetesek bevetelet
Müködesi cob garancia- ás kezessegvellalásból megtárülések
Müködesi célü tasszatérteendó tárnogataaok, kölcsönök vasszatérúlése
Működési celú waszaténtendo támogaiaaok, kölcaöriök sgénybevétele
Egyéb működési célu tárnogatasok bevételei
2.5.-bál EU-s táinogataa
Felhalmozási célú tániocatások államháztartáson belülről (3.1.t..4-3.5.)
Felbalniozasi celu onkorasanyzata iamogaeasok
1-elbalinozast celú garancia- ás kezességisáualásbol megtenalesek
l-elbalasiozasi célú naazalenlendő lümogatasok, kölcsönök ittezalerülése
Felbatinezasi celú ‚asszatédiendo tamogarasok, kölcsönök igénybevetele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei
3.5.-bál EU-s lamogatsa
Közhaealml bevételek (43.+4.2.+43,+4.43
Helyi adok (4.1.1..+4.l.2.)
‘ Vagyoni tiliuSit adók
- lennékek ás szolgáliatasok adót
(Jepjanntaadó
Egyéb aruhasználata es szolgáltatási adók
Egyéb közlsabalms bewlciek
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)
Készleieilckesitcs elleiséneke
Szolgaltabbsok ellenérteke
Kozveltiett szolgaltatások értéke
tulajdonosi bevételek
Ellátási dijak
Kaszánilázott általassos forgalmi ado
Altolaaos aorgalani adó vasszateritése
Biztösitöa kárterités
Kaesat bevetet
bgyeb muködéai bevetelek
Felbalmozási bevételek (6.1.+.~+6.5.)
lnzmtersalisja’ak éetekesstese
Ingatlanok ertnkesitese
Egyeb tárgyi esalcozok énékesitése
Részesedásek ertékesitése
Reseesedesek megszunésébcz kapcsolodó bevetelek
Műkiidést cél6 átvett pénzrazközök ~7.1. + ... + 733
Muködesa esju garancia- es kezessegaaualssbol niegterülesek AH-a kitlaIrol
Muködési célu ‚ssszatériiondó tamogaiaaok, kölcsönök ‚seszatér. AH-a kkeülrbt
Egyéb nsüködéai célú atvett pénzeszkóz
7.3.-bél hu-s samogalas (kozveelen)
Felhalmozási célú átvett ‚aéozeszkizök (8.1.+8.2.+8.33
Fethalni uhu garancia- es kezessegeslialasbol megteriáleaek AH-a kiiuiiröl
1’ elbalns célu ‚isszaiénsendó Isiasogatások, kölcsönök ‚asszatér. Aki-Is kk’lHroI
Egyéb tellsalnsozasi célú átvett pénztszkoz
1.3.-bel LU-s tamogalta (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+. ..+8)
Hitel-, kölcaanfelvétel állainlaáztarláseai kívülről (10J.+10.33

2019. évi előirányzat
3
81
20
29
33
2

985
921
160
914
042

674
964
750
639
480

10 945 831
48 903 497

43 903 497
70 383 436
70 383 436

33 550 000
29
4
25
4

400
400
000
000

000
000
000
000

150 000
34 012 931
300 000
10 320 745
3 446 828
540 000
4 010 522
4 650 624
9605712
1 100 000
3 500
35 000

240 000

240 000
500 000
500 000

269 575 533

Fiosezu lejámetfi hitelek, kolcsonok lelweebe
lswdieási cebú hitelek, kolcsönök felvétele penzügya ‚atlalkozástot
Rovad lejáratú lutelek, kolcsonök telvétele
BeIblildi értélcpapírokbevételei (11.1. +.„+ 11.43

iii.
11.2.
11.3.
11.4.

Forgatni eels beholdi ertelepapirok betiltása, enekesitese
e-orgatasi célu beböldi ertés~apirok kibocsátása
Helekbetési célú belidldi értékpapírok bevéliasa, erleicesitese

12.

Maradvány ioénvbevétele (12.1.

12.1.
12.2.
~3.

Eiozöevköltsegvetési maradranyanak igenybeveteÁe
blézó év ‚állalkozasi maradvényáaisk agénybevétebe
Belföldi Onanszírozás bevételei (13.1.-F ... + 133.)

13.1.
13.2.
13.3.
‚~
14.0.
14.2.
14.3.
14.4.
15

Aliandsaztanason beldli iasegelölegezesek
Albairasáztanáaon belöli nsegelöIegezések törleszecse
lietétek inegszuntelese
Külföldi űnanszirozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)
Forgasast celu kubloldi erlekpapirok be’asitasa, ertekesitese
belektetési celúkubioldi ereekpapirok beáltása, ereékesitese
Kullölda ertrkpapirok kibocsatasa
Kultoldi Isitelek, kölcseinok telvelele
Adóiságboz nem kapcsolódó izármazékos ügyletek bevételri

+

122.)

16.

FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(10+..+15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

30 878 742
30 878 742
2 625 158

2 625 158

33503900
303 079 438

K IA D

Á so i
adatok forintban

2 sz. táblázat
Sor.
szam
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
8.4.
1.5
1.6.
8.7.
IS.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
32.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
8.1.
8.2.
S.3.
8.4.

Kiadasi jogeimek
2
Működési költsésvetés kiadásai (1.l+...+I.5.1
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő jánalékok és szociális hozzájáeuláai adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
. sz t.5-bök. Elvonások és befizetések
- Garancia-és kezességvállalásból káflzetés AN-n belülre
-Visszatérítendő támogatások. kölcaönök nyúitáaa ÁH-n belülre
. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök sörlesztése AN-n belülre
- Egyéb működési céló támogatások Alt-ta belülre
- Garancia és kezességvállalásból kitizetés AJ~-n kivüire
. Visszatérátendötámogaeások, kölcsönök ny~tásaÁN-n kívülre
. Árkiegészítések, áatámogatáaok
- Kmnattámogatások
. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Felltailmozásl költségvetés kiadásaI (2.1.42.3+2.5.)
Bervaházások
2.1.-bő! EU-s fonásból megvalósuló beruházás
Felújítások
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felltaltnozási kiadások
2.5.-bE
- Garancia- é5 kezesség’állalásból kifizetés AN-n belülre
. Visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyújtása ÁH-st belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleaztése ÁH-s belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások .Á.Ii.n belülre
- Garancia-és Icezességtáltlalásból kitlzetés AN-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönölc nyújtása Alt-n kívülre
- Lakástámogatás
-Egyéb felhalmozási célú támogatások állaarisáztaetásost kfviilrs
Tartalékok (3.1.43.2.)
Altalános tartalék
Céltattalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-. kőletöntörlesztés átlanaháztartátota Idviilre (5.1.4 ... ÷ 5.3.)
Hosszú Ici áratú hitelek, kölcsönöktörlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök lörlesztése pénzügyi ‚állalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztáse
BettNdl értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok ‚ósárlása
Forgatisi célú belföldi értékpapírok beváltása
Befektetési célú belföldi értékpapírok ‚~sárlása
Befektetési célú beltbtdi értépapirok beváltása
BeltNdi finanszírozás ldadásai (7.1. + ... 4 7.4.)
Államháztartáson belüli mcgelőltgtzések folyósítása
Allamháztastáson belüli msgelölegezések ‚4sszaflzetése
Pénzeszküzök betétként elhelyezést
Központi irányitószervi támogatás folyósítása
Lekötött battkbetét
Kiilmldi finanszírozás kiadásai (6.1. 4 ... + 6.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok ‚áaárlása
Befektetésí célú külthldi értékpapírok beváltása
Külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi hitelek, külcsőnök törlesztése

9.
10.

FINANSZIRO14SI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4.48.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN; (4+91

2019. eva elotranyzat
3
188
82
14
67

757
691
619
213

503
769
993
005

7 350 000
16 882 736
180 049

II 710 590

4 992 097
103 433 152
3 302 380
99 630 772

5 814 244
5 814 244
298 004 899

5 074 539
2 445 881
2 628 658

5 074 539
303 079 438

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor- költségvetési kiadások 4. snr) (+1-)

I
2
‘

FinanszírozásI bevételek, kiadások egytnlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások
9. snr) (+1-)

adatok forhitban~
48 429 361
28 429 361

I melléklet a .12019
Júszboldogháza Községi Önlcormúnyzat 2019. évi Költségvetés Kötelező feladatainak mérlege
BEVÉTELEK

(....)

önkorn*iyzati rendelethez

1. it tó bid rot

otdotokforiniban

Sor-

-

sisin

I
I.
‚~.

1.2.
.3.
.4.
~
.6.
2.
2.0.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
~
34
~
3,6.
4.
4j,
4.1.1.
4.0.2.
4.2.
4~
44
5.
5,i
5.2.
~
~4
55
5.6.
~y
5.8.
~
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
~3
74
0.

go,

0.2.
8.3.
8.4.
9.
°~i.

WI.
10.2.
10.3.
0’.
III
11.2.
11.3.
11.4.

Bevételi 100dm

2
Öokonol”’yat miikidési lámoralásai (I.l.+...+.I.6.)
Hely, otkoeinaayaalok muködeseiiok alialasos lamogalasa
Q~om,aiwaIok egyes koyjieveleo teladatarnak lamogaláaa
Unkomidoysalok esociaho di gyermelejóleti leladatajaak taJilOgalasa
Unkornsaoysaiok kulitoaha leladaiaonak lamogalaaa
Mukódeo cob köapoo:ostto:t eloiranyzalok
Helyi tinkonaaazoyzaaot koegesiato omogalasai
Műkadéoi célú téncaaliisak óllouoliáilartoioon laelilről (2.1.+...+.2.5.)
Elvoaasok es hcbzetcsek bcvetebei
Mokodest coli garancia- es kezesoegvallalaaboi oiegierilIeaei’
Huködesi coki viotaitenleodo lamogabosok, LOlcionik viooaaleeuleoe
Mükedeai ccli visszalenles do lamogalasobc, kolcoosok Igeny bevetele
b”cb mokodest coki ianiogaiasok keletet
2)-hol EU-s loaliogalas
Felhalmozaisi célú lihootatásokóulamlláarliison helbilről ‚3.t.+...+3.5.)
~eInalnioraai eels orikorosanyzali lamogaiaaok
Feusaimozass ccli gamicia- es kezesscgvallaiashol megtenalesek
Felholmozaa cola vioszassntondo lamogalasok. kóleoosók vioozaieruleae
Fellialmozaet ccli vsoozalen:eodo iamogaiasok, kolcoosok igeoybevetele
Egyek lelisalmozam cole lamogalasok bcve:ele,
3.5.boi hu-o lamogalos
Közisalaliati bevételek (4.l.+4.2.+43.+4A.)
HelYi adok t4.i.l.t4.l.2J
- Vagyom liptioda adok
-0 ensiekek do siolgaluatasok idei
Uepjannuado
Egye) Onebaamalat’ es szotgaltataai asok
Egye) kozliaiahie bevélelek
SIiikldést bevételek ‚5.1.+...+ 5.10.)
Keasleteno0000tto ceesenelte
beolgaltatasak eleoleetéke
Kozvcoioest scoigaltatasok etteke
0 ial~jdOOOO bevditlck
dUalist ebjat
K~naaaeott aloajaoas toi~laio ado
AJ:atdnoa iorgal add ‚igscaltnttse
Biziosotot kdotentes
Egyek peozelgyi meivebetek bevelelee
Egye) mekodeo bevelelek
Felbalmoohol bevételek (6.l.+...+6.5.)
lriaiiaoenalasjavak enekeaiese
togaolaaok coickesileac
Egye) iasgya egyltozók eeiekeaoleae
Resceseddiek enékeoiese
Reeaeoedeaek megozoseaehez kapesobodo beveleleli
MükIoldij célú őket’ pénozaaközők (7.!. + ... ÷ 7.3.)
Mekod est cob taraocea- es kezessegvallalasbol asegtenibesek AJ-t-o kivolrol
Miekodeoe cclii vioozabtnleodo lamogaiaaok. kolegonok ‚‘irozatrr. All-n kivieleol
Egye) makodes, cob elvett peozosakor
7.3.-hol Eli-s lamogalas (kooveilco)
Fellialmoedsl célú élve” pdnzntleizibk (8.1.+0.2.+8.33
l’ebbalre’ eels garancia- es kezeoeegvalielasbol megiceuleeck AH-o kovoirel
Felhalin cob visszalemeo do iamogatasok, kobesoteok visszaler. AFt-n kivobrol
t53eeb lelbahoocaai moo atveit peoztaazoz
t.3.-bel EU-b támagaiae (kócvetbeo)
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)
1111cl-, Ielleolofchétel ájlamháflarláoon kévbblről (10.1+103.)

- -

.

-

2019. e’icloirasiyzil
3
81
20
29
lB
2

985
921
160
914
042

674
964
750
649
480

10 945 831
II 086 862

00 086 862
70 383 436
70383 436

33 550000
29 400 000
4 400 000
25 000 000
4 000 000
iso coo
25 153 905
380 000
4 094 753
1 907 902
510 000
4 010 522
2 770 096
9 605 712
I 100 000
25 ooo

240 000

240 000

220 399 957

Hossza lejanto hitelek. kolesesok telvelele
~~„d~~os° edo liiielek, kobesotiok telveiebe peocogys vabbolkozaseol
Kovid lejasalo hittek. kolcaooak belveocbe
BeltIldi értékpapirok bevételei (ILl. +...+ 114.)

~

1-orgalasi ccli bolloida enelepaperok bevabtasa, ertekeotese
Foogaldo edO betlolda enokpapirok kobocsataea
Bolekl0000i cob bellobdo enekpaperok bevaltasa, enekesilese
Lekotoll bonkkseet
Maradodov ieé,nbovélele (12.1. + 122.)

12.1.
12.2.
~3.

Hozo cv koeoaegveleoi maeapvasiyaook igeoyboveiebe
Elozo cv vablalbeozasi asaradvanyaeeak igonybevetobe
BelObldi lliiansabrooabo bevételeI (03.1. + ... + 133.)

03.0.
13.2.
13.3.
84.
14.1.
04.2.
4.3.
04.4.
15.

Allambaztanasei holott megelelggczcsek
Allaozdoezlaeiaaon holott megelolegezeaek iorleazieoe
Koepoiti iaalaiy,tóssornlümogalaa
KüIlItdI tnaooziroeáo bevételei (14.1.+...14.4.)
I-oigalasi celo icullobdi enekpaporok bevaliata, efl00000loet
Hebeklel000cbo kallolda enekpaperok bevaliasa, enekesilese
Koelolda enekpapoekkibocaátaaa
Kubbolda hotebek, kobesotok belveoebe
Adőosdglaazoem kapciolődő nadarmaedkoo ügyletek bevételei

06.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (00. +

17.

KÖLTSÉGVETÉSI

ÉS

30 078 742
30 070 742

...

+05.)

FINASOSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

30 070 742
252 278 699

K) ÁD

ÁS O K
adatok forintban

2. s~ táblára’

I
I.

I I
1.2,
1.3.
4.
1.5
1.6.
1.7.
t.8.
.9.
1.10.
III
1.12.

1.13.
1.14.

1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2,5,
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2,13.
3.

3.1.
3.2.

4.
5.

5.1.
5.2.
5.3.

6.
ól.
6.2.
6.3.
6.4.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
8.
8.1.
8.2.
ü.3.
1.4.

9.

to.

Etadásljogcimek

2019. iii előirsiotyarit

2

3

Müködési kíltné1wtés kiadásai (l.l+...+I.5.)
Személyi jnltaláeok
Huskaadókat terhelő iánéékck és szocsális hoaájánilási adó
Doloeá kiadások
ElIltottak pénzbeli jultalásai
Egyéb működési célú kiadások
-ac t.5-bök - Elvonások és beítzelének
- GaI3Ocia- és kczcsségvállalásbél kiüzetés AR-n bclülrc
-Visszanérineadő lámo~Iások. kblcoönök nvúi:ösa AH-a belólre
- Viaszalérilcadó tósiosalások. kólcsösük lörleazléac All-a belülre
- Egyéb működési célú ámo1atások AH-a bclülre
. Garancia do leczcsségvdllaldsból klílzesés AR-n kívülre
- VissZalérilendó lámoealdaok. kölcsünök nyoijlása AR-n kivölre
- Ax1eic~ésailésck. ániíano~idsok
. Kaasallömocaldsok
- Egyéb működési célú tlmosalísok dllastsózlerláasn kívülre
Felltalmoodsi ktltségvelés kiadásai (2.l.+2.3.+2.5.)
Ecrsnbdaások
2 1-bül EU-s forrásból megvalósuló bcruhósds
Felóillósok
2.9.-bél EU-s forrásbél meg’.alösssló felsililás
Egyéb felhalmozási kiadások
25-bR
- Garancia- és kezességvállalísból kiüzetés AH-a bclülre
- Visoralérilcndö lámoeanások. kölcoönök avéilűsa All-n belilge
- Visszalérilendő lásnsogalások. kólcsonok tórleszlése Al-I-n belülre
- Egyéb felhalmozási célú lártbogylások AR-n bclülgc
- Garasáa- do kez~égvö11a1ásból kilzelds AR-n kívülre
- Viaszalérileadő lámogalósok. kölcoöaök nyújlósa AR-a kívÜlre
- Lakástámotalás
- Egyéb feooalmszdsi célú Idfliogaldzok álíaaoülodzianidsoa kívülre
Tartalékok (3.1+3.2.1
Albalázoos tartalék
Céliaslalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
1111cl-. kölceöolörleenén államltázdartáton kivülre (5.1.+ ... + 53.)
HoETú lejórast híláek. kblcsöaük lürlerzlése
Lileviditázi célú hitelek. külezüaük sörleozeése peezüeyi ‚‘állalleozázaalc
Rövid Iciánalú liliclek. kölcsönük Iöslcrzléee
Belföldi értékpapírok ldadáoai (6.1. + ... + 6.4.)
Forgatási célú belföldi éniékpapirokvázdslása
Forgalási célú belföldi értékpapírok bcválldsa
Befeklelési célú belföldi értékpapírok vásáslása
Befektgsési célú belföldi érsékpaplrok beváltdsa
BelföldI Ooanzdro,ás kiadásaI (7.1. + .. + 7.4.)
Allasaházlasiáson belüli unegelülesezések folyósítása
Allaaáoázsagiáson belüli meeelüleeezések visszafszenése
Pénzeezközób beidíkést elhelyezése
Pénzüc9i Urine kiadásai
Küzpaali irényítószenvi náaogandsak folyósliása
KülföldI nnonnzirezán kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
Fonsasási célú külföldi éoiékpapirokvásátlása
Befeklelési célú külföldi éniékpapirok bcvdisása
Külföldi értékpapírok be”dlsésa
Külföldi hiláck. kölcsönók lörlcgytésc
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

138 968 468
56466 738
II 780 902
51 480 189
7356 880
II 890 639
180 049

II 710 590

101 261 087
2 947 670
98 313 417

I 643 280
1 643 280
241 872 835

2 445 881
2 445 881

2 445 881
244 3)8 716

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. so táblázat

adarok forintban

I

Köbtnérvebén léimj, bobblel ( tabllnégvetéal bevételek 9. sor. bbltsé1vet(aI ldaddsokd. sob) (+é.9

2.

Flnanealmzánlbcv(lclrlo. ldaddsnkegyetdege(Bnangánozdnl hevéonlrkl6. nor- Onannírozávl kiadánok9. snn) (+1-)

-20472 871
28332 861

l.2.rnelléklet a /2019 (..) önkonnáisyzati rendelethea
Jászboldogb&a Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Öszevont Önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK
1. as táblázat
Soscián
I

adatok féri urban
.

Bevételi jogom

6.
6.5.
62.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
~
74
8.
8.5.
8.2.
8.3.
°4.
9.
015.

2
Önlsornsánysas_‚siékldési_tásssotalúsai_(I.l.+..+.I.6.)
Helyi ontossoanyzasok nukodneaek allalassos lansogalasa
U~aem1asy7asok egyes kozneveles leladasass ik lamogalasa
U~omiasyzalok noeialin ~gyoniiekjoldas leladalainak lanigalasa
.Sikonalasyzalok Ealssstaa leladatainak asisogalasa
Mokodess eels kooponlossiotl closranyzatole
Helyi Oskenssassyzalok tsegesailo laassogalaaal
MúkIdési célú iúnloealánok állaudsúasarláson belalrél (2.I.+...+.2.5.)
Elvosasok es beszesesek beveseles
MskÖ dcii eels garancia- es seezeaaegvallalasbsl megteriilesek
Mskodess eels vlsszaseeslendo isszogasasok, kolesonok vsiozascrsleee
Makó deal eels ‚sssszaensends aaiogasaaok, kolesonbk sgeaybeveiela
Egyet nlskódesl eels samsgaiasok tevelelel
2,S.-bos EU-s sanogalsi
Felbolnossánl célú táanosalások állasiaháalarláson_belűlről_é3.l.+...+3,5.l
Felddlssrzsss eciss oskonaanyzall sanogasasok
Fessalnsozáss eels gailnela- es kezesaegvallaiásbol negsénslesek
Felhalnozasleelsvlsazalenlendo amogaasoli, kölesonokvssnzaienileso
l’ellssisnoaass eels] vlsszassnoendo samogasaaok, kölesonlsk sgenybevescle
Egyéb leOniSsiozaso célú taanogalások beveleles
3.2.-sos EU-s lantogalai
KőebasaIssi bevételek (4.l.+42.+4.3.+4A.)
tlclys adok (4.5.5.+4.l.2.)
- Vagyoni lspsas adat
. I ensiekek es nolgalsatazok ados
ejepjansisadó
Egyéb iiaharzjialats n ozolgaitatasi adok
Egyes kooSsatalasi beveselak
MússIslési bevélelek (5.5.+.»+ 5.103
Keozlesenekenles esesarteke
Szolgallalásek eseseneke
Koevesssesa azolgálsasasok éneke
lsdajdooscoi beveselek
Ellásán d9ak
Esamselazosa aisalanos loogaoaae ado
AJlaJanoo lorgalsos add vsovzalenleoc
Kasnatbevélelek
Egyet pesasagys nsvelesek beoeoeses
Egyet ssskddess becsesek
Felhalmsr4si bevételek (6.1+ ‘,+6.5.)
laosmsenabajavals easekeastese
Isigatlaasok enekeassese
Egyet aaogys caskozok ertekeossese
Keaneoedeaek esiekeaoséne
Iceszesedesek niegszsineselsee kapeaolodo beveseleli
Mékosléni célú élcet’ pénarszloloak (7.1. + ... + 7.3.1
Msl’odeas eels garanesa-es tseeeasegvallolsabsl megiersalesets Al’s-s ksvslrol
Makó dens eels vssszasesisesdo sanogalasok, kúlcsossök ossozaler AS-I-as ksvlslwl
Egyet niokodess eels alvels penzeszkoz
7.3.-bél EU-a lasslagalaa (kazvealen)
Felisslnsaiti célú divest pésrzeodaössúk (8.1+82+83.)
l’ellaalssa, eels garassela- es iiezeaseg”alsalaibos negscrusesck AH-Os ksvolrol
Pellialm. eels vsmascoalesdö saesagassok. kOlessnóta vssszalee. AH-is ksvslrol
Egyet telbalsnozasi eels slyest pesszeozkoz
0.3.-bal EU-a lanogalai (kozvelles)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l+..+8)
1usd-. kslesgnrelvéiel_áIlassshjtsrtéaon_lal’ú1r81_(10.1+0033

10.1.
50.2.
‚0.3.
t~.

Hoanss spIrals lassesek, kolcnosok selvetele
Lsievsdsaasi eels bitesek. seoleoosok Selvelele penaagyi vaoalkoaaasol
Rend lejarass Eslelok, koleaondk lesoesele
BelBidi érték a sok bevételeI (51.0. +...+ 11.4.)

1.

o.
1.2.
‚ 3
‚.4.
1.5.
1.6.
2.
2.0.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2,6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
~‚4,
3~.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
43
44
5.
5’,
5.2.
~3
54
~
5.6.
57
5.8.
~9

~oo.

55’
11.2.
55,3,
o~4.
IL

Fosgalass eels
ol~ enekpaparsk bevabaaa, enekesnese
Forgassa edo beltolw énekpapsrok kaboesasaza
Uelekseaes eels bcssotds enekpapsrok bevalsasa, erickessseae
Helekseiezs eels beHolds enekpapo’ok ksboeoaeaaa
Maradeánv leénvbevélele (52.0. + 522.1

52.1.
2.2.
‚3.

Elozo cv kolssegveseos naradoanyanak sgcsy bsoesele
Elözo cc vallslkozaas naradoanyanak sgesybevesele
BellIldI flassrjirssáo bevételeI (533. + ... + 1333

03.0.
03.2.
3.3.
14.
04.0.
14.2.
54.3.
54.4.
15.

Allasssliaziarsaaon belsls negesosegezesek
Allassohszsaaiaaon belsls niegelolegezesek Iorlsszleoe
Hetetek ssegansnleleee
Kaltolds_Baansadrossás_bevételei_(14.1.+..54A.)
I-organs eels k’slsotda enekpaplrok bevalsasa, enekeasaeae
Belekieseas eels kasltaldl enekpapsrok bevalaaaa, eosekessseae
Kasllolds enekpaparok koboesasaaa
Ksallolds tsselek, toteaoaok lelvesele
Aesósaághoenen kapcsolódó ~rssazékos ügyletek bevételei

2019. e”tlosranyins
3

38 816 635

38 816 635

8 858 946
5425 992
I 538 926

1 880 528

3 500
oo soo

500 000
500 000

48 075 58’

2625158

16.

F5NANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN: (l0.+

17.

KÖLTSÉGvETÉSI ÉS FINANSzÍRoZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

...

+15.)

2625153

2 625 158
43 099 729

KIADÁSOK
adatok forintban

2. an táblázat
KiadásI jogciosck
1
I.
1.1
1.2.
I.).
t.4.
3.5
1.6,
.7.
It.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
3.13.
1.14.
1.15,
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2A.
2.5.
2.6.
21.
2.8.
2.9.
2.1 0.
2.11.
2,12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5.15.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7,1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
1.1.
8.2.
8.3.
IA.
9.

2019. iii olőiráayznl

2
Miiktdéni Iclitnénvetét Isiadánti (I.l+...+I.5.)
Személyi itltaldsok
Munkaadókat Icrlsclőjázsntékok ds azociállit lioáiátutásj adó
Dolayi kiadások
Elátottak pénzbeli luttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- sz I .5-hőt: - Elvonások ds betSzelésak
- Garanda- ás kezességvállalásbdl kilzcidaAN-n balance
-Visszaiéritandö_támogatások. kolcsönok_nyújtása AH-s_batútre
- Vionzatárinendő_támogatások, kölcsonök_nörleoznéne_Án-o_bclölre
- Egyéb működéni cdtá támagaiássk AN-n halálra
- Gamnctaéskccsségvállalásból kilzetésAll-a kivatro
- Vianzanédtenndónámagatásnk._kölcooaok_nyúitásaÁ}I-n_kivötre
. Ásldcgdaziiásek. dndnsonatdsok
- Kamalnámogalások
- Egyéb mákodéni célú támogatások áltanésáznanáson kisölre
Frlltalmoaáol Ictltaéuvctét kiadásai 12.I,+2.3,+2,5.)
Bcnaházásak
2.1.-hőt_EU-n forrásból_nnegvaljanló beruházás
Felújítások
2.3.-bál EU-s forrásból megvalósuló feláiisás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-hőt
. Garancia-_én kezeanégyállalésból_kjrnzenén ÁN-o bslűlce
- Visszalétitendö támogatások. kölcsönök_nyújtása All-n batálre
- Vinnzatéringndö_támogatások, kőlcoönök_nörlctzténg_.431-n betálre
- Egyéb feunalmozási célú_támogatások_AN-n belűlrc
. Garancia- és kezessészvállalásböt Ivilzetés AN-s kivalre
- Visszalériteodőtámogalásnk._kölcnáosk_nynijlása__ál-t_k-tválre
- Lakástágnogalds
- Egyéb fdlltabnozási célú támogatások állassésizianáson ktvúlro
Tartalékok <3.L-t-3.2.)
Alsalánou taatalék
Céllassalék
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
HItel-. kölcsőntörtnsslés államháaaartáooo kivolro_(5.1. +_..._+_5.3.)
Nosesú lejáratú butteS. kölcsőnők nörteaztést
Likviditási_célú tsilelck. kölzsöeök tötlcarsésc pásmügyi_vátlalkozásssak
Rövid Iniárasú hilatnk. kölcsönök tödesztése
BeIgadi érlékpapirok kiadásaI (6.1. + „. + 6.4.)
Fongalási célú bcltűldi étlékpaptrok vésánlása
Forgalásá célú beltőldá érlékpapírok beváltása
Bcfeknenéni célú belibldi_értdkpapiaok váséslása
Bcfcklcléoi_célú_bgltőldi énlékpapirok bcvállása
BaIlőldi lieanoidroaát Isladásal 87t. + ... + L4.)
Allasnlsáztartásoo_belúli_mcgslőlegszdsck_folyósitása
Áltanúnáznarlésen_bolti_mcgglőlogezéosk_vioszaftzgtésg
Pénzerzktzök bclélkésit elltclyczéso
Pénzügyi lizios kiadásai
Kűitőldl Eonnazirozás Istadásal (6.3. + .. + 6A.)
Fonasatási célú külfőldi étlékpapirok vásárlésa
Befektetési_célö kültőldi érnékpapöok beváltása
Kálfőldi énékpapárok beváltása
Kúltőldi lsilclck. kölcsötök lösteezlése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3
49 402
25 838
839
IS 732

665
66’
89)
816

4 992 097

4 992 097
2 172 065
854 710
1 317355

4 170 964
4 170 964
55 745 69-1

2 628 658

2 628 658

2 628 658
58374 352
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3. 5; táblázat
I

Kállnius-eléd léány. ICitbIet ( kálIségveltsI ltevélnlek9. otr- kbttotgveléd ldtdáook4. ott) (+5-)

2.

Fltaanzistoéd bevételek, tdadáunkegyctkgettinatszlmo.éé Isevétetrklá. tsr- fltnatnoirnoánt tdadésnks.snn3 (+5-)

adaéokforintbon
1 578 113
-3 511

1.3. mnlléklet a /2019 (....) önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés ÁJiami (Á1]amigazgntási) feladatainak mérlege
BEVÉTELEK
adatok forintban

1. ot téMára:
Sor—
5mm
1
1.
II
‚.2.
1.3.
1.4.
Is.
1.6.
2.
2,1.
2.2.
2.3.
2,4.
2.5.
2.6,
3,
3..
3.2.
3,3,
3.4,
3,5,
3.6.
4.
4.1.
4,1.1.
4.1.2.
4.2.
4,3,
44
5.
5,1,
5.2.
5.3,
5,4,
5.5,
5.6.
5,7,
5.8,
5.9.
~

6.
6.1.
6,2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7,3.
74
9,
8.1.
8,2,
9.3.
84
9.
It~
10.1.
10.2.
10.3.
i~.
11.1.
11.2.
11.3.
I IA.
12’
12.1.
12.2.

~

Bcvételi jogcitn
2
Önktnaaánvzat műköttéti_Oéno~atúoai_(I.1.+...+.1.6.1
Helyi ártlsomiányzatok mikódésétsek altatásto_támogatása
Otdcornáayzitsk_egyes közaevelést feladatainak támogatása
Oakomaáoyzanok szociális é2 gyenisekjéléti_foladotainalc támogatása
Os*ornnántysatok k’dtutália tbtadatainak támogatása
Müködéoi célú kozpotatoaitott etöirányzatok
Helyt úttotrnaayza:otz luegesato lamogalassa
Mtködési célú_táooogatánok állmtsltdálariéoon belülről_(2.l.+...+.2.5.)
Elvonások ás beázetések bevételei
Működési célú garancia-és kezosségsáltalisbál msgaérátlések
Működési célú vimzatériteadő lániogatások, kötcsönök viamatésúlése
Működési célú visszaténitendű támogatások,_kólcaőaök igéaybrvéteto
Egyéb működési cél& támogatások bevételei
2.3.-bot EU-s lamogalas
Felhalmozási célú_tásosoralúsok állasnltdaeoriáooo_belülről_(3.l.+...+3,5.l
Felhalmozási célú öakonzányzaü támogatások
Felhalmozási célúganoda’ ée kacsségvátialáaböl mcgtérelásek
Feltsalmozási célú viazzatériteadö Támogatások. kölmeotük vitozatérúléte
Felhalmozási célú ‚ioozatériteada támogatások, kötcsönök igétaybevétele
Egyéb felliatmozási célú támogatások bevételei
3.5.-bál EU-alamogatas
Közitataliasl bevételek (4.l.+42.+4.3.+4.4.l
Helyi adók (4.1.1.44.1.2.)
- vagyoni ttptss) adálc
- Termékek ás motgáloatáaok adót
Gépjárműadö
Egyéb ándsannálatű ésozotgáltatásű adók
Egyeb teozhatelrm bevetelek
Működést bevételek (5.l.+...+ 5.10.3
Kéntetéztékeaátés eateoéatéke
Smlgáteatáook etleotéoséke
Kázvcttteel szolgáltatások éaléke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási dusk
KiszásrJázett általános forgalmi adó
Attatátaoa foogahtd adö vitazatétitése
Katnatbcvételetc
Egyéb pétuűgyá műveletek bevételei
Egyes mtekódcos áeveteáelz
FelhalmozÁsi bevételek (6.1.+...+&5.)
lsasosatetiáio javait étlékeattése
lttgattaotok éstékműtése
Egyéb lásasi eszközák étiékedtése
Réozeacdések étlékesitéze
Keazeaeóeaet megszáaeaebez kapmoltdo bevetelek
Működési célú átvett_péonmklzök (7.1.4_... + 7.3.)
Működésicélú gaeaacia-étkezességváltalásbót megaérelétekAi-ok’vúlrét
Működéai célú véeozatécttetsdö témegatásek, kúlcsözök visszatér. A}t-ta kiválröt
Egyéb működési célú átveti pénzeazkác
7.3.-bál hU-l tirnagatas (kézvellea)
Felhalmoesiti_cé1ú_átvett_péitntzleözölc (9.l.+8.2.+83.)
FetheksL célú garancia-és kezesoégváltatásbót ttaegténltések AN-a kivölröt
Fethalm. célú visszatétilendő táaaogalástk, kölmöttök visszatér. AJ-t-o kávátrét
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeozköz
t.3.-bal hU-a lamogatas (kúcvcizo)
KOLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN: (14.46)
Hitel.. leölcognfetvétel étlanaházástiúono tdvglrgl (l0.l.+lO.3.)
Hoanútcjáeaeú hitelek, tcétmönök felvételt
Lttcvidisási célú hitelek, kötmöttök felvétele páttzegyi vállatkozástát
Kovtá lejanta Etelek, kolmoook lelvmde
Belföldi_értékpaplrotc bevélelet_(tl.i.+...+_hA.)
Fotgatási célú belföldi énékpaptrok beváltása, énékcattése
Fotgaldsi célú belföldi értélcpaptrok kibocsátása
Befektetési célú belföldi éetékpaptrok beváttása, éraékesiaéae
Betektetem estet beltalda enekpaptzok ktboeaaeam
Maradeátty ieéitybevélele (92.1.4 121.)

~~.

Elözáév költségvetési maradváayáaalc génybevétele
Etösé es voitattcozáo matadvaaayaoaaé’ tgéaybevetzle
Betl’éldi floaooirozát bevételeI 113.1. + ... + 133.)

13.1.
13.2.
13.3.
54.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
IS.

Altataltáaaaaásoa betölt megetölegezések
Allanéltáztanátoa betúli megelötegozések tortentéae
leletek ttaegsaasletsze
Kaltöldá önsotsoárszét_bevélelet_(14.1.+...14.4.)
Fotgaláai cétúkültéldi étiékpaptrok bevallása, éttékesiláse
Eefektctéti célú kgltötdi éttékpapirok beváltáaa, értékesilése
Kűlföldi éztékpaptzok kibocsátása
Katltotcé átselek, kolmosok lelvetete
Adóooágbozeem kapcetládó tzárooazatkoo Ugyletek bevételeI

IG.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI(ÖSSZESEN: (10.4». +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSt És FINANSZÍROZÁSt BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
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K IA D

Á SO K
adatok forint ban

2. at iáblámr
Snt’.
szaga
1
1.
II.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
I_S.
1.9.

Ito.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1,15.
2.
2.1,
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2,6,
2.7,
2.8.
2,9.
2.10.
2.11.
2,12,
2.13.
3.
3,1.
3.2,
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6,3.
6,4,
7.
71.
7.2.
7,3.
7.4.
3.
8,1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
10.

Kiadan. jogctmetc

2019. e’i eltsranyzatt

2
Müktdési ktttség’etés Idadásai (I.I+,,,+I.5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhnlöjáaulékok_és nociális_hozzájáruldai_adó
Dotoci kiadások
ElJásoltaic ≠szbrü juttalásai
Egyéb múkodiai célú kiadások
. as 1.5-bök. Elvonások ésbefizetéaek
‘ Garancia’ éatsacsaégvállalánból IdüzotéaAH-o betalse
-Viaazatériteodö támogatások, kolcsönák_nyújtása All-n_bstolrc
. \tisgsatéritcndö támogatások, kölcsoaök tárlonzléne All-n belúire
. Egyéb múkoééai célú támogatások Au.0 betotre
. Garancia éstsezegaégváttatásbót kiüzctéa ÁH-o Icivotre
. Vioosatéritcndö támogatások, Iselcsönök nyújtása All-n klvúlrn
. Ásádcgésziléstk. áatáanagaldaok
. Kamattámncatások
. Egyéb_müküdési célú támogatások_áltandsáztastánon kivútre
gelhatmnzáal_köttsé~vetéa Idadánai_(2.1+2.3+2.5.)
Benitsdzdaak
2.t.-böl_EU-s forrásból_megvalánaló beruházás
Felújtlások
2,3..bdl EU-a fotrásbót mcgvalógsló felújitás
Egyéb fco’atsssoaási kiadások
2.5-böt
- Garancia-és kezességvállalásból káftzotés MI-o belülge
- Vitszatérilrndö támogatások,_kálcsötaok oyüilásn MI-o belúlre
. Vitnzatéráteodó támogatások, kálcgaook_törleaznésc ÁH-o_belolre
. Egyéb fctltatmosáei célú táaoognlások MI-n belülre
- Garancia- ás kewségváttalásbót kiüzclés ÁR-a kivolre
. Vitnzatéráteadö támogatások, kolcgüaok_nyújtása ÁR-a kívülre
-Lakástámogatás
- Egyéb foltolmorási célú lámogatások átlasülsáztartáson Id’-)tso
Tartalékok (3,1+3.2.)
Általános tartalék
Céltanaták
KÖL’I’SEGVEF~t KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Htlrl~ ktltcaiooürtrnsséa állattslsáztarláuoo Isivolre (5.1, + .‚. + 5.3.)
Hosasú Iciásaki hitelek, kllcaisök tlgtesiiésc
Liltásicélúhitclck,kálcsnsáktotlcanéscpénzágyivátlalkozássak
Rövid tgiáratú)élpltk, kolmönák tötiesziége
BetlöldI értékpaplrok tüladánai (63.+ .. + 6.4.)
Fotgalási célú bclülldi énékpaptrok vásártása
Forgatási célú bctlEldI étiékgapirolc bcváttása
Befckteiési_célú betáblél_értékpapírok vágáslása
Ecfelciciési_célú belföldi_énékpap&ok beváltása
BeltIldi Iinnosülrosáo kiadásaI (7.). + ... + 7.4.)
Áltamlsásaartásota belöti mngotllegezósrk folyóailásn
Altamtiáztariánon_beloti_nsegelglrgezéaek_vinazaűrgsásr
Pészeoaklzikbetétlséntctliclyezése
Páozágyi tizinaödaéánai
Külföldi tloaonsároúo Idiadáuai (6.1. + ... + 6A.)
For~aláai célú Isásolldi énsékpaplrolcvásárláas
Beftl’teló’célú kolföldi étiékpapkok bcválláaa
KitIlidi énékpapirolc beváltása
KoIflIdi biteSek. kötczöaök törtesztésc
FJNANSZtROZÁSI IUAI3ÁSDIC ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
I ElADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
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3. at ád öLd sor
I

Kitisácsetéd tdá~, tnbtjlet( költuécs-etédbevétesekg.onr. költtégvetétt ldaddnek4. tntj (+1-)

2.

Floansztrordsttsas’(tetcts. ldadisnker,ycnlrge (Iinsnszírnzádbevátetrkle.ntr-onsnszirnzdd ldndások9.sn’l (+/.)

adnztokforinrbao

IA melléklet a I2~i 9 (..) őnkoxmányzati rendelethez
.Iászboldogháza Községi Onlcormányzat 2019. évi Költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK
L sz táblázat
Sorazam
I
1.
~~
1.2.
1.3.
1.4.
i•5~
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.!.
3.2.
33~
34~

~
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
43
44~
5.
SI.
5.2.
~
54

s.s.
5.6.

si.
5.8.

s9~
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
73
74
8.
~i
8.2.
8.3.
8.4.
9.
l~
10.1.
10.2.
10.3.
~

adat okforinthan
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2019. évi előirányzat

2
Önkoniaánvzat működési támolatáaai (1.1.+...+.1.6.)
Helyt önkorniaayzatok msaködesenek altalanoa tamogataaa
Unkonaányzatok egyes közasevelés, feladatainak tamogatása
Unkonnanyzatok azocialia es gyennekjoléta feladatainak tarnogalasa
(unkonnanyzatok kuliurália feladatainak lálnogatasa
Muködési célú központosított elotrányzatok
Helyt önkormányzatok kaegésziio iániogaiásai
Működési célú támozatásokállamházlartáaon belülről (2.l.+...+.2.5.)
Elvonasok es behzetesek bewielea
Miáködeaa celu garancia- es kezeaseg~esllaláabol megterületek
Muködcsi cölu ‚isszatérilendó támogatások, kölcaönök usszalerülese
Matködésa célu -‚ssszatériicndo támogatások. kölcsönök agénybevétele
Egyéb mdködesa céln iamogaiások bevelelei
2.5.-bal EU-s lamogalaa
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson btliilről (3.l.+...+3.5.)
t-ellaalmozasa veIn ookonnanyzata lamogalasok
Felaalmozaaa veIn garancia-és kezesség’allaIasböI meglénalések
lelhaimozasi cclii ‚ssszalenteado lamogalaaok, kölcsönök ‚ssszalerüleae
Felhalmozása célú ‚laszalérítendo iániogaiasok. kölcsönök igénybevétele
Egyeb felhalmozása ceha támogatások bevételei
3.5.-bol EU-a lamogataa
Közbatalmi bevételek (4.1.+4.2.+43.+4.4.)
Helyt adok (4.l.I.+4.l.2.)
- Vagyoni tipusu adok
1~iTfltk~k~5 szolgallatások adói
(jepjántiiado
Egyeb aruhasznalati es szolgállalasi adok
Egyéb kozhatalnta bevetelek
Működési bevételek (5.1.4-...-l 5.10.)
Keazlelerlekesates ellenerteke
Szolgaltatások ellenérteke
Kozvetatett szolgáltatasok énéke
liilaldoi5osi bevatelek
Ellatas, dajauc
Kaszámlázott altaláaaos forgalma adó
Altalános forgalma adó visszaténtése
Idiztosatot kanentet
Kaaaatbevetel
Egyeb miiködéai bevetelek
Felhalmozási bevételek (6.1.1-...+6.5.)
lmsaaaienalaa ja’sk ertekesatese
Ingatlanok értekesitese
Egyeb lár~n eszkozok énékesateae
Részesedesek értekesatése
Reszeaedesek megazüneaéhez kapcsolódo bevetelek
Működéai célú átvett pénzeazközök (7.]. + ... + 7.3.)
M,aködesa celu garancia- es kezesseg’allalasbol megierülesek All-n kivülrol
Miiködesa celu ‚ssszalentendo tamogatasok, kölcsönök ‚isszatér. All-n kavülröl
Egyéb müködési célú át’velt pénzeszköz
7.3.-ból EU-s lamogatás (kozwilen)
Felhalmozási célú átvett pénztszközők (8.1.+8.2.+8.3.)
l-elhal,’ eclu garancia- es kczessegwallalasbol megterületek All-n kavülrol
Fethalm. celú ‚ssszaiénsendo táanogalasok, kölcsönök ‚saazatér. AM-n krvülrol
Egyeb letlialmozása celia atvett pénzeszkoz
1.3.-bot EU-a lamogatas (kozvellen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEt( ÖSSZESEN: (1+. ..+8)
Hitel-. kölcsűnftlvétel államháztartáson kívülről (10.I.+1O.33
Hosszu lejaratu hitelek, kolesonak lelvetele
Lakvidilása célú hitelek, kolcsonok lelvétele pénzugya vállatkozáslol
Rovad lejaratu hitelek, kolcsonok felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (1I.1.+...+ 11.4.)

III
I 1.2.
I t.3.
I 1.4.
12.

Forgatasi cclii bellolda ertckpaplrok bevallasa, crtekesitesc
l-orgatasa celú belloldi enékpapirok kibocaatása
Beaekieiéai celú belföldi énékpapirok besaltása, énékesíiése
Lekötoit bankbeitt
Maradvánv igénvbevétele (12.1. + 12.23

12.1.
12.2.
Ii.

Elozo evköllsdgveiesi aaaaradvanyanak agenybevetele
Elozo cv ‚.Jlalkozaaa ailaradanyanak agenybevetele
Belföldi flnanszirozaia bevételei (13.1. + ... + 13.3.)

13.1.
l3.2.
l3.3.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
15.

Allamlaaztaraason belüli megelolegezesek
Allaatásaziariásoaa belüli megclölegezéaek iörlesztéae
Kozpoaati irányitószerva támogatas
Külföldi fInanszírozás bevételei (14.1.+...I4.4.)
Forgaiasa cclii kulloldi craekpapirok bevallasa, ertckesitese
Belekteteai célú ktilloldi ertékpapirok beváliasa, értékesitete
Külföldi ertekpaparok kabocsatása
Küllolda hitelek, kolcsonok lelvelele
Adősságboz nem kapcsolódó származékai ügyletek bevételei

3
81
20
29
18
2

985
92!
160
914
042

674
964
750
649
480

10 945 831
45 051 415

45 051 415
70 323 436
70 383 436

33
29
4
25
4

550
400
400
000
000

000
000
000
000
000

ISO 000
21 238 725
300 000
4 288 585
3 446 828
540000
1 939 100
9 605 712
I 100 000
3 500
15 000

240 000

240 000
500 000
500000

252 949 250

2 625 158

2 625 158
30 878 742
30 878 742

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

...

+15.)

33 503 900

286453 150

KIADÁSOK
2. jr. táblázat

adatok forintban

sorszam
I
1.
II.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
113.
1.14.
115.
2.
2.1.
2.2.
23.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
28.
2.9
210.
211.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
53.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
64.
7.
7.1.
72.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
8.1.
8.2
8.3.
8.4.

Kiadási jogciniek

2019. évi elóirányzat

2
Működési költségvetés kiadásai (I.l+..+I.5.)
Személyi juttatások
Munkasdókatterheló járulékok ás szociálishozzájárulási adó
Dologi kiadások
Elláloltak pénzbeli juttatissi
Egyéb múködési célú kiadások
- as I .5-bál: - Elvonások ás befizetések
. Garancia- ás kezességvállalásból kifizetés AU-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AR-n belütre
- Visszatérítendő támogatások. kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb müködösi célú támogatások AR-n belülre
- Garancia ás kezességtillalásból kifizetés All-n kívülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Áslcicgészítések, ártámogatások
- Kranatiámogatások
. Egyéb müködésí célú támogatások államháztartáson kívülre
Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+23+2.5.)
Beruházások
21.-ből EU-s forrásból meg’nlósuló beruházás
Felújítások
2.3.-bál EU-s forrásból megiulósutó felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
25.-ből
- Garancia- ás kezesaég’állalásból kifizetés AR-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁll-n belillre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök sőrlesztése ÁR-n belülre
- Egyéb felitalmozási célú támogatások AU-n belülre
- Garancia- éa kezesaégsáltalásból kifizetés AN-n kívülre
- Visszatérítendő tásnogatások. kölcsönök nyújtása ÁR-n kívülre
- Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások áltamlsáruanáson kívülre
Tartalékok (3.1+3.23
Általános tartalék
Céttsrsslék
KÖLTSEGVETESI IUADASOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-. kőlcsöntörlasztés állatnbáztareáton kívülre (5.1. + ... + 5.3.)
Hosszú lejáralú hitelek. kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek. kölcsönök eörlesztése pénzügyi sállalicozásnak
Rövid lejáratú hitelek. kölcsönök tőrlesztése
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevüttása
Befektetési célú belföldi értékpapírok sésárlása
Befektetési célú belföldi éreékpapirok be’.üttáss
BettDldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)
Allanátáztaetáson belüli megelólegezések folyósítása
Államháztartáson belüli mcgetőlcgezések vísszafizetése
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lizing kiadásai
Központi irány(tószer’i tátnogatások folyósítása
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.4 ... + 6.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok ‚sísárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok be’.áttáss
Külföldi értékpapírok be’áltása
Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése

9.
10.

3
124 316 731
47 032 249
7284245
45 767 SOt
7 350 000
16 882 736
180 049

11 710 590

4 992 097
103 115 652
3 484 880
99 630 772

5814 244
5 814 244
233 246 627

53 206 523
2 445 881
2 628 658
48 131 984

FINM4SZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+» +8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

53 206 523
286 453 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FtNÁNSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblára’
I
2

Költségvetést hiány, többlet ( költségvetési be’-ételek9. sor- költségvetési kiadások 4. sor)

~

adat okforintban
(+/-)

Finanszírozási bevételek. Idadásak egyenlege (finanszírozást bevételek 16. sor - finanszírozási Idadásak
9. sor)_(+1-)

19 702 623
19 702 623

1.1 .A.asaelléklet a ../2019

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019.

(...)

önkonnáiayzati rendelelhez

Költségvetés Kölelezőfeladalainak mérlege
BEVÉTELEK

évi

I. sz nájajáms

ado rak forma rban

Sorszám

Bevetett Jogam

2019. e’sclo,rantyaat

~

2

3

I.
it,
t.2.
1.3.
1-4Is,
t,~’
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2,6.
3.
3.1,
3.2.
3.3.
3,4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
43
~4
5.
5,1.
5.2.
5,3.
54
55
5.6.
5.7,
5.8.
5.9,

-

-

.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6,4.
6.5.
7.
7.1.
7,2,
7.3.
74
8.
8,1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
up.

Ónksnndavaroi működési támnragáoai (l.l.+...+j.6.)
bástya önkormányaalok működésének általános lámogalása
Onkonaányaaaok egyes kömgvclési feladatainak tásnogaiáaa
Onksrmáayaaaok azociális do gyermekjőléli fEladatainak támogatása
Ondeonatányaatok kulturális feladatainak támogatása
Mükódési célú központoaitorl elősrányaalok
Hely’ önkormanyzasok leaggeozato lamogalsasi
Műkűdési célú táanonará,sI’ állnanhúnarláson belülről (2.l.+...+.2.5.)
Elvonások ás bcösclésck bevételei
MűkÖdési célú garasa cia-és kczosoégvállalásbál niegsérölések
Működési célú vilozstérilendö támogalások, kölcoósaOk vioozaléiúlésn
Működési célú visszalésitendő támogatások. kölcsönök igénybevételc
Egyéb működési célú tásttogalássk bevélelgú
t.2-tol EU-s tantasgatas
Felbalmtalti célú láalat5alánnk állartöltádiarsáosn belülről (3.l.+...+3.5.)
Felhalmozási célú Otakomnányzati támogalások
Fetliatniosási célú garancia- ás kczességváoaláshél mcgnérilésck
Felhalmozási célú vioozatéritcodö támogatások. kőlcasnök vioazatérolése
Felltalnsozási célú vúaszalérilcadű támogatások, kölcoöoök igénybevélele
Egyéb felhalmozási célú támsgaláaok bevélelci
is.-áol EU-a lamogalas
Közhnlalntal bevélclek (4.t.+42.+4.3.+4.4.1
Helyi adák (4.l.l.+4.l.2j
- Vagyoni tipasú adék
. Termékek ég natgáltatások adái
Gépjárnnaűndó
Egyéb ánéaaarmtdlsri do tzolgállaláai adék
Egyeb kozáalalna bevenelek
Működési be’ölelek (5.t.+...+ 5.10.)
Készlctértékcaités clcetérsékc
Szolgálaatások elleoétiékc
Kör etiacll rzolgállatások értéke
Tulajdonosi bevéietrk
Etlásási díjak
Kimáistlázoar állniános forgalnaá adó
Altaldaoa forgaisré adó vissaalérilése
Blmétilái káflérilés
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyob múköéeo áevenelelc
Fcllaalmnzáol bevételei’ (6.1.+...+6.5.)
lnomalcniálásjavak érnékesilése
Ingatlanok éniékeaitésr
Egyéb tárgyi esaközök érlékeailésc
Réazesedéoek étlékesitése
Rgozeaeéooek megszinnésetez kapcseloéo bevetele
Működési célú átsasli pénmseközök (7.1. + ... + 7.3.)
Működési célú garancia-és kezességvállalásbél taegiéreléoek ASS-n kivűlröl
Működési célú vioszatéritgndö támogatások. kölcsöaök visszatér. Aki-a kivúlrúl
Egyéb nsülsádáá célú álvert péaseoaköz
ik-tol EU-a rasssogalaa (kozverlgnj
FelhalmozásI célú átvett pénzenaleöziik (0.1+0.2+03.)
Fellaalns, célú garancia-dl kezeooégvállaláabél maglérölések AU-n kícúlröl
Fellaalnnr célú vioszalénilandó láannegalások. kolcnonok vinozalér AkI-o kávölrúl
Egyéb felhalmozási célú divert pénzeazköz
ti-bot EU-a tamogalas (kozveilen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (l+...+0I
1110cl-, kllcsön’frlöllgl államhinnrláosn ld00lrűl (10.1+103.)

10.1.
10.2.
00,3.
II.

Hoaurú lejáratú lailelek, kölceonök fclvélele
Likviditási célú hilelek. kölcsönök felvéleln pénzigyi vállalkozástél
Mond lejaratú lulelek, kúlcsonok tclvctclr
Belföldi érlékpaplrsk bevételei (11.1. +...+ 11.4.)

s,~o,

I II,
11.2.
11.3.
11.4.
12.
02.0.
12.2.
~‚

13.1.
3.2.
13,3.
‚~
14.1.
4.2.
14.3.
14.4.
15.

FotEatási célú belföldi énsélcpapirok bgváltáoa, éaiékeailéar
Forgsaási célú belföldi énékpapirok kiboreálása
Bcfeklelési célú belföldi énsélepapirok beváltása, éniékgaiaéac
Lekéloll kankbeler
Maradvátav ioűovbevétele (12.1. + 122.)
Elözö év költnégvetéas maradványának tgénybgvéaglo
Elem cv vallalkozsnst naaradvanyanak tgenybgvetglo
Belféldi flnnnsadroadsbevélclrl (13.a. + ... + 133.)
Allandtásiarsásoa beloln megelűlegezések
Allatnházlarsáson belúli megelölegezéogk törlgozténg
Korpoalt imnytloazenvi laanogatas
KoIrdidi ioanoadroaás bevélnlei (14.I.+. ‚.I4.4.)
Forgatási célú külföldi énékpapirok bevállása, érlékesiaésc
Befekletési célú külföldi értékpap&ok beválldaa, éelékcsiiésg
Külföldi ériékpapirok kibocgálása
Kiéloldi hitelek, kolcsötgk lelveagig
Adétsághaznem leapeaslódá ámrmazékoo ügyletek bevételei

16.

HNANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l0.+

II.

KÖLTSÉGVETÉSI És FlNAk~SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+06)

‘+15.)

81 985 674
20 921 964
29 160 750
is 914 649
2 042 480
10 945 831
6 234 780

6 234 780
70 383 436
70 383 436

33 550 000
29 400 000
4 400 000
25 000 000
4 000 000
150 000
19 200 709
300 000
4 288 585
t 907 902
540 000
t 523 590
9 605 712
I 100 000
15 000

240 000

240 000

211 674 679

30878742
30 878 742

30 870 742
242 553 421

KIADÁSOK
2. an téMára’

adatok forintban

~7

Kiadási Jageimek

2089. évi elöirásiyzat

I

2

3

I.
II.
.2.
1.3.
‚.4.
1.5
1.6.
.7.
.8.
1.9.
1.10.
III.
1.12.
1.13.
1.14.
I. IS.
2.
2.’.
2.2.
2.3.
2.4.
2-52.6.
27.
2.8.
2.9.
2.10.
2.1 L
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6,4.
‘7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8,
8.1.
1.2.
8.3.
8.4.
9.
10.

Miiködéti kiknénelén kiadásai (I.l+...+I.5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terlselöján.tlékok is szociális hozeájánalási adó
Dobd tríndások
Etlátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kindások
- az 1.5-bök. Elvoa6sok is bulizelésok
- Garancia- is kezességválalásbél kifizetés Áll-a betOlce
-Visszatérítendő támogatások. kötesönök nyújtó Sn All-a betoire
. Vistzatiritendö támogatások. kölcsönök törleosaéte All-n bctolre
- Egyéb működési célú tántagatásek All-n bobötre
- Garancia is kezességválialásbét kiflzetésÁsi.n teávölre
. Vittzatiritcad& tániogatásak. kölcsönök nyújtása AH-ti kivülee
- Asláegésdtéoek. átiámogalások
- Kamattámogatások
. Egyéb működési célú támogatások áltansháztartáson kívülre
FelhalmozásI köllsú~veléa kiadásai (2.l.+2.3.+2.5.)
Bentbdzásgk
2 1.-bal EU-a forrásból meesvalósutó beruházás
Felújítások
2.3-bél EU-s fgtrásbál zitegvalásalő felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
2-5.-bal
- Garancia- in kesesaigvúllalásbál kifizetés AH-a belütre
- Visszatérítendő támogatások. köleaőnök nyújtása An-a belálre
. Visszatérítendő támogatások. kötctönők lörlesziéae All-a bolfilee
. Egyéb felhalmozási eótú támogatások AH-a betalte
- Garancia- is kaessőgyállaláshőt kifizetés An-a kívülre
. Víaazatértaetdő támogatások, kölmötök aytijlása An-s klsüteo
- Lakástámogatás
. Egyéb felhalmozási célú támogatások állantáztaetásos kivolre
Tartaltktk (3.l,+32.)
Allalánoa lartalúte
Céttanalék
KöLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK öSSZESEN (8+2+3)
HItel.. kűlctöatőrlmsiéa állanabásiartásan kívülre (5.1. + ... + 5,3.)
Ho~ú lelámlt) hitelek. kőtcsöaők tötlesztése
Likviditási célú hitelek. kölcsöaök törlesztése pénzöeyi vállalkozásaak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsiaök lörleartéte
BelföldI értékpaplrok kiadásai (6.L+ ... + 6.4.)
Fotgatási célú belföldi éttékpap&okvátártása
Fotgatási célú belföldi ériékpap&ok bessáltása
Befektetési eétú belföldi éotékpatairok vásátláta
Befektetési célú belföldi énékpaptrok beváltása
BelröltO flsaausiroaás klatláaai (7,1. + .‚. + 7.4.)
Allataisáztaetáson beltli meselötegezések folyósttása
Allaasháztanáson belüli megelötegezések vistzntizetéae
Péazeszközök betétként etltelyezése
Pénzügyi lizieg kiadásai
Központi irányiiósoenl támogatások folyialtása
KQlfildi flansudrotals kiadásai (6.L+ ... + 6.4.)
Foegatási célú külföldi éttékpapirok vásádása
Befektetési célú külföldi étsékpaptsok beváttása
Külföldi értékpaptrok beváltása
Külföldi hitetote. kölcsözáte törtomsése
FINANSZÍROZÁSI KIA5L&SOK ÖSSZESEN: (51-...+8.)
KIADÁSOK ÖssZESEN: (4+9)

84 814 951
24 219 669
S 061 OIl
36 293 602
7 350 000
II 890 639
180 049

It 710 590

100 985497
2 672 010
98 313 417

I 643 280
I 613 280
187453 728

50 577 865
2 445 88’

48 131 984

59 577 865
238 031 593

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. at táblára’

adatok forintbon

I

Kttltáevetétl hány. többlet (

kötttétveltta ten- ételek 9. tsr- höltté~vetéat ldadásula4. sti) (44)

2

Ftronselrteáslbevételel’ ldadásukefö-etdoeetttaanaaimzdnibevttrlek 18-sat- tisaaszírusásl ldadásnk9. tar~+~-)

24 22095’
-19 690 III

I.2,A.rnclléldct a /2019 (..) önkormányzati rendeletilez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Önként vállalt feladatainak mérlege
BEVETELEK
I. so táblázat

adatok forintban

Sor-

..

szám

Bevétel. jogeim

2019. esieloiranyzal

1

2

3

I.
‚l.
II,
1,3
1.4.
l5
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2,3,
2.4.
2,5.
2.6.
3.
3.5.
3,2.
33
34
35
3.6.
4.
4,1,
4.1,1.
4,1,2,
4.2.
4,3,
~4
5.
5,t.
5,2,
5,3,
5,4,
5,5,
5.6,
5,7.
5.8,
59
5,10.
6.
ól,
6.2.
6,3,
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
73
74
8.
öt.
8.2.
8.3.
8,4,
9.
~0.

Ónkoninlavant_mílogdési_lámotatátai_(1.1+. ..+.l.6.)
Helyt_Önkormányzatok működésének általános támogatása
Ooalsnnosányzatok_egyes kömevelési feladarairtak lÖasogatása
Qnkoetnányzatok urociális ás gyemzkjÖléti feladatainak támogatása
Onkonasányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú közpootoottett etöirányzatok
Helyt önkomsartyzatok ktegesnoo lamogalasas
Működési célú támo~atásnk átlamhiasarosuoca belOtröl ‚2.I.+.,,+,2.5.)
Elvonások és bc8zelézok bevételei
Maka éti célú gneancta- én k ezességvállatásból_megiérölések
Működési célú vimzalérilondö tárnogaláank, kötcoönök vtsszatéeütéso
Működési célú visszaléaitendí támogatások, kólcsönök igénybevésele
Egyéb mükódési célú támogatások bovéselei
3,-bat hu-s lamogatas
Felhalmozási_célú_táontgatástk éllantháaaaroaiooo_belülről_(3.l.+...+3.5.)
Fctttatmoaáai célt_önieormányrati_támogalások
Fethatrnozáai célú garancia-és kezeoségvállalásbét megiéofdések
Felhalmozási célú visszatéoiteotdő láanogatánok, kőtcsöoökvinnzaléröléoe
Felhalmozási célt vionzaiéríoendó oántogatások,_kölcsnnllk_igénybevélete
Egyéb felhalmozási célú támogatások bcvélelci
3,3.-bal hu-o tamogalaa
Mgzlaatatmt bevételek (4.l.+4.2.-ö4.3.+4.4.)
Helyi adék (4,1.1+4.1.2.)
- Vagyoni típusú adók
Termékek to molgáltalások adót
Gépjámsűadá
Egyéb ánahasatálatt to gyotgáltatási adók
bgyeb kozitatatem ~vétele~
Működési bevételek ‚5.l.+...+ 5.10.)
Készteaénékesirés ettetaétiéke
Szolgáltatások ottenénéke
Köcvetilett asolgáltatások étléke
Tulajdonosi be”élelek
Eláláai déjak
Kiszámlázottállalánosloegatmi adó
Allalá005 forgaloot adi viaszatériaése
biztóaitót káetéritéa
Kattsatbevélclek
hgyeb mutoéett bovetelek
Fetbatmtasioj bevételek ‚6.l.+.,.+6.5.)
laosaalet’iálisjavak éolékcsilése
Ingatlanok énékesllése
Egyéb eátzyi egylcásúk étlékoliléae
Rémesedésck éetékesilésc
Kelzenedesek rnegsztnteaehez kapctolodo bevetetok
Müloűtléni_célú_étwtt_pénmtzk8zők ‚7.1. + ... + 7.3.)
Működési célú garancia-és kezességvéllalúsbél meglérolések Alt’nkívúlröl
Müködési célú visszalérilendö támogatások, kolcaönök viosaalér. AH-a kivölröl
Egyéb működési célú ámen pészeozkez
7.3.-bot hU-s lamagalas (Itoavealen)
Felhalmtaási célú ál”ele péneesaieöeák (8.1+82+8.3.)
Felbaim. célú garancra- ét kezeanégvállaláibél menlérölélek A}i.ts kivúlrűl
Fethalm. célú vieszatériletadű támagalésok, kolcsönök visszatér. AH-is kívülról
Egyéb felhalmozási célú átvett péitzerzköe
Ki-bél tzLl-s támogatás (kőzveiles)
KÖLTSÉGVETÉSt BEVÉTELEK ÖSSZESEN: tl+...+8l
Hitel-. knlcsönfelvélel éllamhéaailésnn_kívülről_t10.1.+l03.)

lot.
10.2.
10.3.
It

Hosszú lzjáralú bilolek, kölcoötsök felvétele
Likviditási célú hiaclek,kölcaönök fetvételepétuogyi vállalknzáslól
Rovad lojamlú hitelek, kotcouo&c lelvelele
Belfljleli_értékpapirok_bevételeI_(Ill. +...+_11.4.)

Itt.
11.2.
I 1.3.
11,4.
12.

Fotgatási célú bellEldi &iékpaptrok beválsása, értékesélése
Folgalási célú bellEldi érsékpspirok kibocsátása
Bcfekleaéai célú bclthldi étlékpapirok bcváltása, ériékesitése
Helekleléna celú beilulto ertekpaptrok kabocsáoaea
Maradvánv loénvbevétele (12.1. + 52.2.)

t2.l.
12.2.
Ii,

Elözó év kéltségvesési_maradványának_igénybevélola
hI oases vallslleozast maraávaesyasak igeny bevetele
Bellöldi Il’tanudfoaás bevételei tt3.t.+ ... + 13.3.)

13.1.
13.2.
13.3.
84.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
t5.

Allaa’ésázsuoásots betölt megelblzgozének
Allanútáziarsásota belüli megelűlegezések törlenziése
kietetek mcg&untclcsc
Eatrdldi fl.tanoairopán bevételei_(14.1+... 14.4.)
Foreatási célú káltbldi ét’tékpsptrok beváltása, éetékeailéze
Befektetési célú külIbIdi énékpapirok hevállám. énékesitése
KOilbIdi énékpapirok kiboctátáia
Kuléol± testek, kolcsonoíc lclvelele
.kdéotágbocnem kapcatlődó urármazékos űgylctek bevélelel

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIC ÖSSZESEN: (10.+

17.

KÖL1’SÉGVETÉSI

38 816 635

38 816 635

1 957 936

I 538 926

415510

3 500

5t0 000
500 000

41 274 571

2625158

...

+15.)

És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9416)

2 625 158

2625152
43 899 729
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~
0mm
I
I.
I. I.
.2.
.3.
IA,
‚.5
1.6.
1.7.
‚8,
1.9.
.10,
III.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
22.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5,1.
5,2.
53
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6,4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
0.
8.’.
8.2.
8,3.
8.4.
9.
‚0.

..

Eladás, jogctmck

. .

.

2019. cnelu’raooyzat

2
Működési költsé0wtés kiadásai ll,l+...+l.5.)
Személyi jotoaoások
Munkaadókat oerheiójáoséékok éss ociálishomájánalási adó
Dologi kiadások
Elláaottak pénzbeli lutlalásai
Egyéb működési célú kiadások
-an 1.5-hűl:. Elvonások ás boEzetéack
‘ Garaocia- ás kczcnsdgvdllaldsbál kiOzetér Ali-o belfairo
-Vínozatériosodó_oásoogaiások. kolcogook_ovújoása Áll-o_belülre
- Visozalérileodó oáoiogalüsok. kálcoooök törlosztóse AH-a belülre
- Egyéb oilködési célú iimogaodsok AH-s bclülre
- Garancia ér kozeoság’-állaIásbóI kiszelós ÁN-o klvölrc
- Vioozslórilrsdö támogaoásak._kölcsösök_s>iájIdsa AH-s kivoire
- Asldcgérsit&k ástánsogatások
- Kaniotoámogatdsok
- Egyéb működési célú lámosalások állazrésázaanásoo kivülre
Felhalmozási kölluéEvcrés kiadásai (2.1+2.3+2.5.1
Eenahdzüsok
2 I -bal EU-s forrásból oiecvalóoolá beruházás
Felúiitások
2,3.-bál EU-a forrásból onmvalároéá friúlílás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-ből
- Garancia-_ér kezességvállalúsból_kiflzerés AH-s brlülre
- Viouzaoéaiteodö oároogorások. kálcoooük_ovüjlása ÁH-o_belilre
- Viouzaoériionda oámogarüsok. kölcaösok oörloazoéso AH-o belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-s bcloize
- Garancia- ár kezességvállalüsbál kiűzelés ÁH-s kivotre
. Viaszaidriicodő_iámogaoások,_kálc050ök_nyújtása AH-o ki”ülre
-Lakáslásnogaaás
- Egyéb felhalmozási célú oámogaoások álanüsázanásos kivolro
Tartalékok (31+3.2.1
Alialános laatalék
Cálianalák
KÖLTSEGVETÉS1 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hurl-_kölcsiotörlrsnéo_államltáliartáuoo_klvűlrr_(5.5. + ... + 533
Hosnata lcjáratú hitelek. kölcsöoök löilcnzlésc
Likviditási_célú hitelek._kőlcsaoök törlosasése péozűgyi_vállalkozásoaalc
Rövid leiáoaú hiaclok, kölcafasök oúolearsáse
Bclföldi érlékpapirok kiadásai (6.1. + ..- + 6.4.)
Forgaoási célú boliSIdi éotákpspirok vüsánlása
Foogalási célú beltlldi éroékpapirok bevállása
Befektetési célú bcllűldi énékpzpizok vásáalása
Befektetési célú beltlidi ázaékpapirok brváltása
BeIllilill ooaoosározáo Idariáoal (73. + . + 7.43
Állaoúiázoazsásoo belüli mcgclölegczéock folyásilúsa
Állaodiázranásoo_belüli_megelólegecések_visszafizetése
Pészeozkizök beoéokéoo clhelyezéac
Pénzügyi lane kiadásai
Külföldi lloanszdrozáo kiadásaI (6.1. + -.. + 6A.)
Forgaaáai célú kúllűldi éroékpaptok vdsárláso
Bcfeklelési_célú küllöldi érsékpapirok bevállása
Kiilllléi örlékpapirok bevállása
KúlÍblili hiielak. kölcsöoük oörlcsasése
FINANSZÍROZÁSt KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+..+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3
39 49’
22 802
2 223
9473

780
580
204
899

4 992 097

4 992 097
2 130 155
812100
I 317 355

4 170 964
4 170 964
45 792 099

2 628 658

2 628 658

2 628 658
48 42! 557
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2.

Ftoaiaszimeásl bevételei’ ldadioukecaridrcetflssoozározááslhcvélrlrk 16-sor- (isassairozdol kiadásoho. sort (+1-5

—4 510320
.3 500

1.IA melléklet a /2019 (....) önkormányzati rendeleüsez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi KöltségvetésÁüarni (Államigazgatás» feiao’atainak mérlege
BEVÉTELEK
I. so táblázat

adatok forintban

Sorszám

Bevélel’ jogcim

2019. e” elotranyzal

I

2

3

I.
‚‚
1.2.
.3.
~ .4.

Is
1.6.
2.
2.1
2.2.
2,3,
2.4.
2.5,
2.6.
3.
3,1.
3.2.
3,3,
34
35
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4,1,2.
4.2.
4,3,
44
5.
5.1.
5,2.
53
54
55
5.6.
57
5,8,
5,9.

s.to.
6
6.1.
6.2.
6,3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7,3,
74
8.
öl.
1.2.
8.3.
8.4.
9.
tO.

ot.
10.2.
10.3.
I~.
I It.
11,2.
It.).
11.4.
12.
12.1.
2.2.

..

Önkonneijivaal méiködési_lámnraténai_(1.l.+...+.I.6.)
HeIM_Önkormányzatok működésének áJsalójios támogatása
Ostkomtáztyzalok egym közstevelési feladatainak sóanrgatdsa
Onkomsányzatok szociális ás gyerssckjéléti feladatainak támoga:ása
Onkosnsány~alok kedlanilis feladatainak támogatása
Működési célú kozpsniosílotl előirányzatok
Helyt oakonsssnyzatsk Isiegesoto iamsgatasaa
Múködési célú_támogatások állaanhámarláson_beltlről_(2.l.+.»+.25.)
Elvonások ás belizelásek bevételei
Működési célú garancia- ás kezességvállalásből_megtérolések
Múkodési cdlú sisszaléríteadő támogatások, kölcsönök vtaozalérülése
Működési célú vioozalétíleodő lámogalásek, kölcsúnok igénybevélele
egyéb működési célú támogatások bevételei
25.-hol bU’s tamsgasas
Felhalmozási_célú Iáanngatésnk étlajahshaarléson_tielolről_(3.1+__‚+3.5.)
Felhalmozási célú éaieosmdssyzoli lámogalások
Felhalmozási célú gazaada- ás kezességvállalásból mcgtéeőlésck
Felhalmozási célú visszalérilesdű támogatások. kolcssaökvisszatérülése
Felhalmozási célú visszaséritcasjö_támogatások._kölcsöaők_igésybevélele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
áS-bot hu-a taznsgslas
KösitalatmI bevételek (42+42+43+4.4.)
Helyi adók (4,1.1+4,1.2.)
- Vagyoni tiptsú adék
- Temsökck és szotgállalások adói
Gépjármúadó
egyéb ánabarmálan ás szolgálsalási adók
tgt’db kezbalalat bevételek
Működési beséletek (5.i.+...+ 5.10.1
Késaletönékcsiiés ellenésséke
Szolgélsatézok elleaéetéke
Kőzveailele szotgállalások éetéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási dijale
Kiezámlázott állalános fosgabré adó
Alsaláaos fosgatnsi adó visrzatéeitése
Kataatbevéselek
Egyéb pénzügyi műveletek bevélelei
Egyeb msködeot tevetetek
Felhalmozási bevételek (6.l.+...+6.5.)
laltalaleeiáliejavak éttékesitése
Ingatlanok érlékesitáse
Egyéb sóagyi eozkgzök éssékeaisése
Rémmedásek éelékesitése
Reszeseóeoek megsztaaesehez kapcsotodo bevetelek
Működési rélú_álaníl_pénzeszlegsők (7.1. + „. + 7.3.)
Működési célúgarzscis-áskezességvillalásbót naegtérütések AH-a kivúlröl
Működési célú visszatérítendő támogatások. kolcsönők visszatér. AM-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszkoz
éJ-bál Eli-s tamsgatas (kozvetlen)
Felbalmizáoi_célú_átvett_pénzeszleüzők (8.1+8.2+83.)
Felholm. célú garancia-és kezességvállalásböl meglérütések AM-n kivélről
Feihaltsi célú viaszatésiteadó támogatások, kötcaöaok visszatér. All-n kivúlről
Egyéb fclbalmoaási célú átvett péazerzleöz
1.3,-bot EU-s tamagatae (kózvealea)
KÖLTSÉGVEFESI BEVETELEK ÖSSZESEN: (l+..+8)
Iliad-,_kőlcslnfel’élel_átlamhaizlarlásnn_kívülről_nO.1+103.)
Hosszú lejárssú SuIcIde, kölcsőaúk feltétele
Likviditási célú Esetek, kőlcsosök felrdoele pészogyi vdllalkozáztót
Ketté lejaratú hIttek, kolcsoaok lelvetete
Beittlell_értékpapirnk bevételei_(1l.l.+.,.+_11.4.)
Fosgatási célú bcllőldi éslékpapú’ok beráladza, érsökesitése
Forgalási célú betlőldi éssékpap&ok kibocsólása
Befekleldal célú bellőldi énétepapirok beváttása, éttékesitése
Meleksrtea mIs betlatét éasetpapsrok ktbocsatasa
Maraelvánv ieénvberétele (12.1. + 122.)

~

Előző év koltségvetésá maradványának sgéttyberétele
El ozo cv valalkozasi maradvaayassú Igesybavetela
Bellőldi_Unaneérosáe bevételei_(l3.1.+_.. + 13.3.)

13.1.
13.2.
13.3.
14.
14.1.
14.2.
14,3.
4.4.
IS.

Allamttéztartásos belúlt megelölegezásek
Atlarnháztazlásoa belüli meeelólegezések lúrleszsése
Iietétekaiegmúnaelese
Kglréldl_Unanodrorás bevételei_(14.1.+...14.4.)
Forgstáai célú kélfóldi éssékpspirok bcréltása, éssékesitáse
Befeklcadsi célú kolfőldi éetékpapirok bevátadsa, énékesitásc
KüllőIdi énékpspirok kibocsátása
Kaalleldt httelck. kolcsonok (elvetett
Adéonóelaoznena kapcantödó asárnsaykksi iiaovletek bevételeI

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉrELEK ÖSSZESEN: (IC, +

17.

KÖLTSÉGvETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI’ ÖSSZESEN: (9+163

...

+15,)
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1.15.
2.
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2.3.
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2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
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2.10.
2.11.
2.12.
2,13.
3.
3.1.
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5.
SI.
5,2.
5.3.
6.
6.1.
ö.2.
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7.
7.1.
7.2.
7.3,
7,4.
8.
LI.
8.2.
3,3,
8.4.
9.
10.
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Működési kültségivtés kiadásai (l.l+..,+l.5,)
Személyi juttatások
Munkaadókat_terlsclójóesulékok_és_szociális_homájársulási_adó
Dobd kiadások
Ellátottak pénzbeli iuitatásai
Egyéb működési célú kiadások
. az I 5-bök . Elvonások ás betizetések
. Garasda. ás kezenságvállaldsbdl kitizoiés Áll-0 buRke
-Vinnzaiériiosdö_támogatások,_kőlcaönök_nyújtása All-n_belálre
- Visszatériteedű támogatások. kölcsönök lörleszléne AH-s belülre
. Egyéb működési célü támogatások Áll-s bolülre
Gataecia&kezcnségválaJásbólkiözclésAll-o körülre
- Vinszatéiáteodű támonatások. kölcnásök sy,)jtása AH-o kívülre
- Ásldegörzáedsek. dudsasgatások
- Kamattámogatások
- Egyéb_működési_célú_támogatások_átlamliáztariásos_kivütre
Felhalnasásni köllséevetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)
Beruházások
2-1.-bő’ EU-s forrásbát megyalónuló bernatsázás
Felújliások
2.3.-bél EU-s forrásból megvaláoodó folöjilás
Egyéb felbatmooási kiadások
2.5.-köt
- Garancia- és kezeooégvállalásból kilizetés Áll-a bother
. Vionzatéritendó támogatások,_kölcoáoök_nyújtása AR-n_keletre
. Visosatéoiteodó támooaláook, kölcsösök tárleszténo AH-o belölre
- Egyéb fetbalanozási célú tásnogatánok ÁH-o belülre
- Garancia- do kezosség”öltsláoból kitizotén Áll-a körülre
- Visszatéritendű támonatások. kölcsánök nyújtása All-n kivötro
- Lakásiámogatás
- Egyéb fclisahaozási célú támogatások álaaésáztasnáson kIn-lIre
Tartalékok (3.1.+3.2.)
Általánon tartalék
Céltaelslék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSsZESEN (1+2+3)
thIn-._kölcoöolörlrotéa állaodtáslariáoon_Idvülre_15.1. + ..‚ + 53.)
HOsszú lejáratú hitelek, kölenönök törlrcznöse
Likviditási célú hitelek. kölcsőoük tőslesztése pdonzü~i ‚általkozásoak
Rövid lejáratú hilclck. kötcnönök tötlearlése
BeI%Ithl értékpapirok kiadásaI (6.1. + ... + 6.4.)
Foegaláai célú bolibIdi értékpaptrok vdaárlása
Foetmtási célú beltIldi étlékpapleok ben-állása
llefoktenési célú belföldi értdkpapirok vásáxiása
Befektetési célú bellltdi énékpapirok ben-állása
Belföldi Oaanoyirsaáls klatiátai (7.1. + ... + 7.4.)
Allamházlanánon belüli megolűlegezének felyásilása
Állandtáztartáaon_belüli_tneeelölenezénekvisszatizeténe
Pénzemkösök betélkésl elhelyezést
Pdnzüeyi liziog kiadásai
Kül~Idl lloanazároaáo kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
Foztsatáai célú küllőldi énékpapirok ‚-ásdzláaa
Befektetési célú küllőldi énékpapirok bevállása
KültIldi énnékpapirok )seváltása
Kűllöldá hitelek. kűlrslnák töeteszténe
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSsZESEN: (5.+.»+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
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KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz táblázat

adatok forintban

I

Kltlaée’eldst Másn5 tilánlet I köttltevet(d [sevételek9. sor— költtée’etdaa ldadáttk3. non 8+?—)

2.

Flnatsoátosátatsev(lctela, táadásstuceyetdnee(flnaruoíeoeid bevételek 16. sor-flnann-áeozásl ldadásak9. antI (+1.)

li~.me11ék1et a /2019 (..) önkonnáaiyzati reneJeletbez
Jászboldoghá~a Községi Onkormányzat 2019. évi Költségvetés Intézmény Öszevont mérlege
Jászboldogházi Mesevár Ovoda
BEVÉTELEK
‚rdoéokfrnintbon

L at oiálém’
B evéle lijogcim
I
I.
II.
.2.
3
14
t.5.

20)9. éei eliirriatyaat

7.
7.1.
7.2.
7,3.
7,4,
O.
8,1,
8.2.
8,3.
8.4.
9.
II.

2
Otakonadayaat_műkidéti_rámotalásai_(1.1.+...+.I.6.)
Hely4_önkormányzalok működésének állatásos támogatása
Orkomnatokegyesközatevelési_feladatainak lámogatösa
On1tom’áaiysatok szociália ér gyemmekjóléti feladatainak támogatása
Onicomiányzanok lodananiuis feladatainak támogatása
Miiködési célú központotinott_elöiráttyzatok
Helyt otskornsanyzatok kamgennto tamogaltaaa
Működési célú láasonaláoole állaanháálonáoon hrlűlröl (2.l.+...+.2.5.)
Elvonások ér bcözctések bevételei
MűkÖdési célú_garancia- ás kezmségvállatásböl_mrgtérülénrk
Működési célú váeszaléritendó támogatások, kölcoönök vtaszaléaútéso
MűkÖdési célú vtsszatéaítendö támagarások, kölcaöaök igénybevérele
Egyéb működési célütömogatáaak bmvdrmlei
z.á.-bol EU-s taatttgalas
Felhaltnaarlti_célú_lnlsntgatainnk áttantháálatláoon_belűltúl_(3.l.+...4-3.5.)
Fctttatmozáai célú önkomiáayzali_támogatások
Felhalmozási célú garancia- ás kczetságvállalásbál meglérBések
Felhalmozási célú vitazaréritendö támogatások, kölcoönök vigszatérúláte
Felhalmozási célú vialzatérálendú támogatások. kötclönök igénybevénele
Egyéb felhalmozási célú lámoganösok bevélelei
3 5.’bol EU-a lamagataa
Kűphalatmt bevételek (4 ‚I ‚+4 .2 ‚+43+4 .4,)
Helyi adók (4.1.1.4.4.1.2.)
. Vagyoni tipolú adók
. Termékek ás szolgáltatások adót
Gépjámsúadú
Egyéb örtdannndlali dl szolgáltatási adók
EgyeS kozhatalart beveiclek
Működési bevételek (5.).+...+ 5.10.)
Késztetértókmilda etletéatéke
Szolgáltatások etcnémtdke
Kgzvelitetl szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási dijak
Kioánaráözoit általános forgalmi adó
Altalásoa forgalmi ndö vitszalérilére
Katnatbevétetek
Egyéb pászúgs’á műveletek bevételei
Egyes mtakodöo S averelek
Fetlaalmnaátl_bevételek t6.).+...+6,5.)
Iamasateriálitjavak énékesitése
tngaltanok dndkeailése
Egyéb tárgyi eszközök éflékeailéae
Részesedisek értékesilásr
Ketzesedeamlt megazúnosgtsezkapcöotodo bevetelek
Milködéni_célú_álwtt_pénzetririzlle (7.). + ... +_73.)
Múködési célú garancia-és knzetségvútlatúsból megtérötések AH-a kivúlröl
Működési célú visozatérítctdö tómogalöaok, kölcaönök visszatér AN-n kivölrúl
Egyéb működési célú átvitI pétzetúÖz
7,3,-bot EU-s tsmggatsa (kézvetltt)
Felhalmozási_célú_átvett_pénzetal’8’ök (ö.).+8,2,4-03.)
Felhalm, célúgarancta.éakezettégvállatáaból meglérütések ASS-n kivúlröl
Fellialtas célú vtttz.aléaitendö támaganások, kölcsönök visszatér. AH-n kívúlrűl
Egyéb felhalasszáai célú átvett_pdntzeszköz
8.3,-bot EU-s tamogalas (kozvetlett)
KÖLTSEGVETESI BEVEFELEI’ ÖSSZESEN: (1+4.8)
Hitel-. kilcoönfel”étet_áltasnhúztartéton_kh4lrél_(10.1+103.)

10,1,
10,2.
0,3,
00

Hosszú lejáratú hilelol’ leötmöoűk felvétele
Lik”iditási célú hitelek, kötcsöaőkfelvételepészlgyiváttalkozástól
Kovtd tejamlo bttetek, kotcsoook letvötete
Belfétdl_ét’tékpaplt’ok bevéeelet_(11.1. +...+_11.4.)

u,~.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2,4,
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3,3.
34
3,5,
3.6.
4.
4.!.
4.1,1,
4.1.2.
4.2.
43
4,4,
5.
51,
5.2.
5,3,
54
5,5,
5.6.
57
5,8.
5,9,
5.10.
6.
6,1.
6,2.
6.3.
6.4.
~‚~‚

11,1,
11.2.
11.3,
11.4.
~

Fotgatési célú beltötdi étiékpaptrok beváitása, éntékesitése
Furgatási célú belBldi énétcpaplrok ldbocsátáaa
Befektetési célú belföldi énékpapirok baváltása, énékesitése
Belektesear edna bellotát enekpaptsot Itbocsatasa
Mat’advány Iséllybevélele_(12.1. +_12.2.)

12.1.
12.2.
Ii

Etözú év költségvetési maeadványéstak igénybevétele
blocs gr vallalkozast maeadranyanatetgetybtvelete
BelfólW űnaatnirotás bevételei (13.). + „ + 133,)

13,1,
13,2.
13.3.
13.4.
14.
14,1,
14,2.
14.3.
4.4.
15.

Allamtsáslamaásot belútt megetölegaoésck
Attaatútáztanöson belúli mmgetölrgezéaek törlenztéag
Közpotá ieáttyitészerri támogatás
tierések megszunteteae
Kúlréldt_flaintaironia_bevételei_(14.1+... 14,4.)
Forgatási célú külföldi éaiékpapirok beváltása, értékesitése
Befektelési célú külföldi éelékpaptrok beváltása, émrékestléoe
Kgltbldi énökpapirok kibozaáráaa
Kullolát latetek, kotcsotok lelvetete
Ad&oaágltoznena kapctolödó asárniazékon ügyletek bevdlelet

16,

FINANSZÍROzÁSI BEVÉtELEK ÖSsZESEN: (10.4.

17.

KÖLTSÉGVETÉSI

3

2 547 142

2 547 142

10 tOO

10 000

2 557 142

32 300 539

32 300 549

‚+15.)

ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

32300 549
(9+tó)

34 857 691

KIADÁSOK
2 as. téMára’

adatok forint ban

~;r

Kiadási jagelmek

I
I.
II.
1.2,
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
17
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2,3.
2.4.
2,5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.1.

2019. ési eléirányzat

2
Működési leltinégveida láaaisisai (I.I+...+l.5.)
Személyi iutlalások
Munkaadókat erhelójáralékok és szociális honájámlási adó
ljologá kiadások
Elláfottak pénzbeli jattalásai
Egyéb múkődéai célú kiadások
- as 15-ból - Elroaásole és heűzctéock
. Garancia. do kezeseégvállalóaból kiflzeléa Án-a belülre
.Viaaaatérilendö tómauatáaok. kölcaönök_nyújtása AH-na beloire
- Visszaléritendö támogatások. kelcsösök_lörlesztése AU-n belülre
- Egyéb_nyikődéai_célú_námogalások AM-n bglúlrc
- Garancia és kcscsségvállalásból ki6zcaés All-n kívülre
-Visszaléráteadl némogalások. kölcsöoúk ayújlásaÁll-a kivolge
- Áskigsészitések. ártámogatások
.

3
34 661 191
26458 220
5 469409
2 739 562

Ksnsallámoealáaok

Egyéb működési_célú_lánnocaadsek_állansésáztanlásea_kívülre
Frltaalnanziel költaég’etéu kiadásai (2.I.t2.3.+2.5.)
Beruházások
21-böl_EU-s forrásból_megvalósuló beruházás
Felújílásolc
2.3.-bél_EU-I forrásból_mgcvalóauló_fclújieáa
Egyéb felhalmozási kiadások
23 -bal
- Garancia-_én_kezenaégvállalásból_kitizenés AH-a_beloire
. Viaaralérilgndö nümogatások. kölcaöaök_nyújtása AU-n belolre
- Viaszalérilendö_lámogalások._kölcsöoök_törleszaése_AU-n_belúlre
- Egyéb fclhahaozási célú_támogatások AN-n_belúlre
. Garancia- do kezessésvóllaláaból kitizetés ÁN-a kávülre
- Visszatériaeadö aáraegslásak. kölcsösök nyújtása AN-n kivülge
- Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támzgalásek álanálaázaartáaon kívülre
Tartalékok (3.L+32.)
Áloaláaoanaaialék
-

3.2.

Céltaraalék

4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
66.1.
6.2.
6.36.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
öl.
8,2.
8.3.
8.4.
9.
IV.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
hitel-. kölruönaörlesznés államltá,aarláson kivolre (5.1. + + 5.3.)
Noaasú Igjáralú_hitelek._kötcaöraök_lörteasnése
lIkviditási célú hitelek._kölcalnúk tlglgmaére pécsogyi_vállalkozásnak
Rövid lejáratú_hitelek._kölcssnök_törlc&tésg
Belföldi értékpapirok kiadásai (6.1. + .. + 6.4.)
Forgatási célú belföldi énékpapimk vásás’láaa
Forgarási célú beltöldi éraékpapirek bcváltása
Befektetési_célú belfáldi_értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi éntékpapirok beváleása
Belföldi_laanosirozia lcladáuat_(7.1. + + 7.4.)
Allavüaáziartásnn_balúli_mcggléleggzéaek_folyósinása
Allaaatáznagtásoa belüli_mggglalegezéack_viauzaúzenéeg
l5észcanközök bclétkéal_elhelyezése
Péazüeyi lizinekiadásai
KülföldI Oiaanuárorán kiadásaI (6.1. + .. + 6.4.)
Fomatási célú külföldi értékpapírok vásás’tása
Befektetési célú külföldi énsékpapirok bcvállása
Külföldi értékpapírok bevállása
Külföldi hitelek. kölcsúnök tóvicezténe
FINAS’iSZ(ROZÁSI KiADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+I.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

190 580
190 500

34 057 691

34 857 691
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adatokforintbnn

I

Ketltéeveléá Mán’; nobhlel ( kollaéevmétl bevélctek9. nor— kötta(evgnéé Iáadáttk4.

no,) (+/-)

2.

Ftnaianárocántbrvélcleta táadánakegyeuleceítiinaasairnzáé bevételek l6.nar- Onaerágnnáai táadásnk9. tari (+1-)

-32380549
32 380

549

Jászboldogháza

I/D/l. melléklet a /2019 (..) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Intézményi Kötelező feladatok mérlege
.Jászboldogházi Mesevár Ovoda
B E VÉTELE K

Községi

I. ot n’ablérnr

ado(okfrmrinlba,a

Sor
szám
I

Bevételi Jogeim

1.4.
9.
to.

Ömkonaáayeat_működési_támosatágai_(I.1.+».+.I.6.)
Helyi oakomsnnyzatok maködeseaek odasianos tamogataaa
On&onnány7alok egyes köeneveléai feladatainak támogatása
Oecotissáoly7alck szociális és gyermgkjóléli feladatainak támogatása
Otakonsányzalok kallwális feladatainak támogatása
Működési cél& kűzposlositola olöiráayzatok
Helyi Ónkormanyzalok klegeanlo lamogalaaat
Működési célú lámocalinok állaaahásiartáoon liciliröl (2.1.4.4.2.5.)
Elvonasok es bebzetesek bevemelea
MákOdési célú garancia-és kezeaaégvállalásból_mggnérélétek
Mgkodéai célú vilazalécileadó tdnsogalügok, kólcsánák viaszalérúlése
MűkÖdési célú visszalétilendő támogatások._kűlcsűmaok_igéaybeoéaglc
Egyéb makodéai célú támogatások bevélclgi
2 5 -bot EU-s tamogalas
Felhalmozási célú Iámn~atások állaaaháflartássn bolölrál (3.l.+...4-3.5.)
l-clhalmozag celia onkoronasyvaim aamegatasok
Felhalmozási célú garancia- ás kczcsségvállalásbál megtétúlések
Felhalmozási célú visszatéritetadó támogatösok, kölcsönók visszaléroléoe
Felhalmozási célú vignzstéritgodö lámogalások, kűlcsösók igésybovélele
Egyéb felhalmozási célú lárnogalásek bcvélelei
.35.-hol hU.t lamsgalas
Közhatalml bevélolek (4.l.+42.+43.+4.4.)
Helyi adok (4.l.l.+4.l.2.)
- Vagyctü tipasti adók
- Tsn,iékck ás arolgátlaláaok adél
Gépjárnaladó
Egyéb áaaslsarzaálami (5 rzolgállalási adók
tgyeh kodlamatni hevelelek
Mokgdéai bevételei’ (5.I.+...+ 5.10.)
K~letenekssimea elgaenek’
SzOlgállatázok elleoénaékc
Kósvctilcll arolgállalások éttéke
Titlajdotmooi bavételek
Ellátási dunk
Kiaránlslázoll állalános fotgabaé adó
Altalános fotgalnai adó ‚4llzaléetléle
KalnalbtvélOlek
Egyéb pészalgyá műveletek bevételei
Egyeb saukodeol bev’lelek
Fcllastmoaánl bevételek (6.l.+...+6.5.)
lnmnatenalasjavalc eenekeomlesc
Ingatlanok értólseoiiése
Egyéb lárgyá eközgk éolékesilégt
Réanesedéack étlélsesilése
Reaz’aedensk megazssmetelsezkspcnolodo bevelelek
Műkgdéni célú útiett pénnanzioleűk (7.1.+ ... + 7.3.b
MaLls deat cola garancia- es kezeooegvallalnsbol megnenslegok AH-s lavuirol
Működési célú visszaléritmdá támogatások. kolcoötök viatzalér. A14.n kivűleöt
Egyéb mgkűdéoi célú ál”elt péiazotakóa
1.3.-hol EU-a lamogalas (közvetlen)
Felhalmozási célú átveti_pénzeszközok (8.1+8.2+83.)
l-elbtln’ eels garas eta-es kez,assegvattltsbsl ttsegsora lesek AH-a ktvsaltol
Ftllialm. célú vistzatéailcndl láttangalásek, kötcsóaók visszatér fll-tt kívölről
Egyéb felhalanocási célú átvett péazcnzkőz
á.3..ból EU-alamogalaa (klzocllca)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (l+...+0)
1111cl-t kölcsgttfelsélel tlltnaattdálatlássn kivOlrél (103.4103.)
Hnsszu lejarassa áselek, kolcsoask lelvcmelo

tol,
10.2.
0,3.
Ii.

1,ilcvidilási célú hitelek, kőlcsönök felvétele pénzügyi vdllatknzástól
Kos’ad lejazalti hIttek, ktilczoaők lelvétele
BellIlcIl érlékpapirsk bevéletci (11.I.+...+ 11.4.)
Folgalsat cola bolton tt’tkpapizot bevaliasa. ctaetcglcls

~
I - I.
1.2.
1.3.
1.4.

as,
t.6.
2.
2.1.
2,2.
2.3.
2.4.
2,5,
2.6.
3
3.t.
3.2.
33
3.4.
35
3.6.
~
4.1.
4.1,1.
4.l.2.
4.2.
43
4.4.
~
5.1.
5.2.
53
54
5,5,
5.6.
57
5g.
~g
5,10.
6.
6.1.
6,2.
6.3.
6.4.
6,5.
~.

it,
7,2.
73
7.4.

m.
g,I,
8.2.
~

I „I.
11.2.
11.3.
t.4.
12.

tzoegalóai célú belnldi émaékpapirok kibocsálása
Befcklctéaj célú bsltűtdá éatétspapirok beváltása. értékesitése
Beteklelea celia beilgid’ enaékpaptrok kibocsátása
l’Iaradvöav ltéitvbesélcle (12.1.4122.)
Elozo cv koIllCgvslcnl mazaassnynnakigetybevctcle

12.1.
12.2.
t.3.

blosö év vaslalkogast martdvmyanalt tgsoybevemele
BeIlgIdi Onanuiroods bevételei (13.1.4 ... 4’ 133.)
Allendaaziartasos telult mcgelolegezesek

2019. es, elo.ctuiyaat

2 547 142

2 547 142

10 OIl

to ooo

2 557 142

32 300 549

13.1.
3,2.
13.3.
13,4,
14.
14,1,
4.2.
04,3.
4.4.
15.

Allanésázlanásos belúli mogelőlegozésok törlosztése
Kőepoali irdayilóozervi támogatás
Betetekmegzzlsnleleae
KoirdIdo_fltaattoajrottia_bevételei_(14.1.4... 14.4.)
loega last celia kaéloléa eetekpapsrok bevaltasa, entkesitese
Befektetési célú kOttlldi értékpaptrok bc”dliága, étaéksliléle
Kúltűldi émlékpapkok kibocsátása
Kúátsldi hitelek, kolctottk lelvelclt
Adóuoáglasztaem kapcsolódó viármazékoo ügyletek bevételei
FINANSZIROZASI BEVEIELEK OSSZESEN: (10.4 ‚‚+15.)

16.

KÖLTSÉGVETÉSI

ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

34 057 691

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

34 857 691

32300549

32300549

KIADÁSOK
adatok forintban

2. so tébltozsat
Sor—

Kladátljogcimek

2019. Si cléirássyzat

2

3

slain
1
1.

I I.
1.2.
1.3.
4.
1.5
‚.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
III.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2,5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
St.
5.2.
5,3,
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4,
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
10.

Oltkldéuj költoéeeelét kiadásai <l.I+...+l.5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális homájámlási adó
Dobd kiadások
Etlátotlak pénzbclijtattaldsai
Egyéb niúködéai célú kiadások
- as t.5-bal: - Elvonások do be0zooéock
- Garancia- ér kezganégvdllaldsbél kilizelél Alt-n botolce
-Vioazstéritgndó lámogalások. keilcsönók_nyújtása All-n belúlre
- Vjsozstérilgndó tásiosatások. kölcaönök törleoztéao AH-a belúlre
. Egyéb aiúkődási célú iámsgstások Au-a bglúlrc
- Gamacia ás kezesoégvállaiásból kjEzcléo AH-a kivolre
- Vjsszatéoilesdő lánbogatások. kölceöaök ayújtása AU-n kivolre
- Arkigy&iiösgk. ánánosgatások
. Kaaiattámsgaiássk
- Egyéb működési_célú_támogatások_állassházsartáson_kivölre
Felhalmozánl költsécislés kiadásai (2.l.+2.3.+2.5.)
Bombázások
2-1.-bő’ EU-n forrásból mggvalótuló beruházás
Felújílások
2.3.-bál_EU-s forrásból_a,cn’-alónssló_felújilás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bal
- Garancia-én kezennégvállalásból kilizelés AH-a hglúlre
. Viamatéritendö támogalássk,_kölcuöaök_ayújláta AH-a_bolalre
- Visszatétítesdó támogatások. kölcsösök törlcaztése AU-n bglatrg
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AR-n bolEro
. Gamacia- ás kczenségvállalásbót kiEzetés All-n kivalre
-Vinszalérűlctd&lámogetások. kölcaösök nyújtásaAll-n kivotre
- Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások áltaattáztaslásos kivúlre
Tarlalékok (3.1+32.)
Általáaon nanalék
Céltanalák
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSzESEN (1+2+3)
Hilt!-. kölcsönlörlessaés állaniltánarláson_kávúlre_(5.1. + ... + 5.3_b
Hosszú lejáratú hitelek. köjcsga(k törlcszsése
Likviájtási_célú hitelek, kölcsűsák airlegytése paszácyi_vállalkozásnalt
Rövid lejáratú hitelek. kölcsötök törteszlége
BulItilto ériékpapirok kiadásai <6.!. + .. + 6.4.)
Foggatási_célú belolIdi_ésné~ap&otc vásártása
Fomatási célú beltlldi éosékpaptrok bcvállága
Bgfctcleltsi célú bellőldi énékpapirok vásárlása
Befektetési célú bellbldi énékpspirok begállása
Belráldi Egantdrodáo Idadátal (7.1. + ... + 7.4,)
Attarrösáztsnásoa bolúli megelölegezések fotyósilása
Allaadiáztartásos belüli niggolölegezések vtaozallzgléae
Pénzeszköcök bclélkéat elhelyezést
Pénzűzvá inog kiadásai
KOitlIdi lna’aosiroasia kiadásai (6.). + ... + 6.4.)
Fosaratási célú költ6ldi értékpapirok vásás’lása
Befektetdácálú koltőldi énékpapisck bcvállása
Kállöldi énékpaphok beváltása
Kiilt6ldi hilclelL kölcsötik lötlcsztése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSzESEN: (5.+.»+l.)
KtADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

34 280 121
2607 850
5469409
2739562

‚90 500
190500

34 471 321

34 471 321

KÖLTSÉGVETÉS), FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. at tó am Zn:

odatokforintban

Küllsérvelésl

2.

Flnanaoárseáslbnselelelei tdaáásokegycsáesettieastsoárseáá bnélelek 16.aor- Onaissaimsáti ldadátok9. aotH+5.)

tdál0o

tolsblnl

( kütiségvctéd besOlglek9. tsr— kölltéseglést láaddttk4. tafl (+/-)

I

-34 471 32!
33 157 091

l/B/2. rnellék]et a /2019 ( . .) önkormányzati rendelethez
Jászboldogbáza Községi Önkormányzat 2019.

évi Költségvetés Intézményi Önkéntes feladatok mértege

Jászboldogbázi Mesevár Ovoda
B E V ÉTELE K
1.

sz

adatokforintban

táblázat

Sorvram
1
).

II
1.2.3.
14,
Is.
.6,
2.
2,1,
2,2,
2.3.
2.4.
~ 2.5.
2,6.
3.
3.1.
3,2.
33
34
35
3,6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.a,2.
4.2.
43
44
5,
st.
5,2.
53,
5,4.
5.5.
5.6.
57

5.8.
5.9,
5.10.
6.

6.).
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7,1.
7,2.
73
~4
8.
st.
1.2.
1.3.
8.4.
9.
50’
10.1.
10.2.
10.3.
11

~

11.1.
11,2.
11.3.
11,4.

Bevételt jogctm
2
Onkonoáavwat miitaldéni tántoeatátai ().t.+.,.-1-.l.6.)
Helyö Önkormányzatok mgküdéaéttek általános támogatása
Orásonnésryzatok egyes kősneveléai feladatainak támogatása
Okoemáoyzatokrzociális ésgycnntekjótési feladatainak tdssogatása
Onlconnátt3zatok kulttsrális fetadalaiaak támogatása
MűkÖdési célú trűzponionitoti olőirányzatok
Helyt önkormastyzatok kíeggrztó tamogatasar
Működési eéló támoraláaolzáltamltéziariáson belülről (2.1.4-...+.2.5.)
Elvonások ésbeázetésekbevételei
MűkÖdési célú garancia- ég kezességváltalásböl tnegiérotéaek
MűkÖdési célú visozatériteadg támogatások, kátcgöaÖk titgzatértiléit
Működési célú virszatésitendb támogatások, kölcsöaik igéttybevétrlo
Egyéb múkődéti célú támogatások bevételei
2.1.-bál hu-t tamogatsa
Fethalintaiti célú tásnc8atások ájlaa,ltáztartásnn belülről (33.+...+3.5.)
l5etbslantosási célú iktkomoástyzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- ás kaességválislásbál megtérülések
Fethatmaráoi célú vigozatéritendl támogatások. kotcnörsők viaszatérűtése
Felhalmozási cétú ‚‘átosatériteadl támogatások, kőlznonok igétaybevételo
Egyéb felhalmozási célö rásnogatások bevételei
do-lot bit-t tamogstas
Kűzhatalmt ttevítelek ‚43.+42.+43.+4.4.)
Helyi adák (4.1.t.+4.t.2.)
. Vagyotti tiposú adók
— Termékek ás szolgáltatások adát
Gépjásmüadó
Egyéb ántltasznátasi ás szolgáltatási adók
t~?Cb koahatatnte beveselek
Miiktdéti bevételeI’ (5.l.+...+ 5.10.)
Kémtetéttékeaitéa ellmértéke
Szolgáltatások ellettéttéke
KÖzvetített ozotgéltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátást díjak
aülszásnslázett általános forgalasi adó
Általános forgalmI adó visszatéritése
Kamattaevéttlek
Egyéb péttzúgyá műveletek bevételei
bgyeb mtá ‘Öten Ösvetelek
Felbatatnoráti bevételek (6.1.+...+6S)
latartatesiátajavak éttékesttése
tngatlaaok éstékesháse
Egyéb tárgyi eszközÖk értékmtlése
Részesedétek értékesítése
Részeaedeaek megsztmesehez ktpcsotoáa Öevettlek
Múködisi célú átwtt pénzoszletsők (7.1. ÷ ... + 73.)
Múködéti cétúgarastcia- és kezeanégváltalásbót megtérolések Aié-nkivltről
MűkÖdési célú vieozatéeitesdé támogatások, kütcgonbk vinezatér, AH-tt kivütröl
Egyéb műkádési célú átvett póazeeskáz
Ii-bel tug tamogatas (kÖtvetlest)
Felbalanosdial célú átvett pénzetzkozak (83+5,2+83.)
Felhainte célú garancia’ ás keseteégvállalásbúl meglérülétek Ali-s kívülről
Fethals’ célú visszatérítendő támogatások, kbtcsőnúk visszatér. Alt-a kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzevüröz
5.3.-bot hu-s tamogalas (kézvetleat)
KÖLTSEGVETESI BEVETELEI( ÖSSZESEN: tl+...+81
Hitel.. lctlcnönfel’ditet állnaaitáziartáscn késűlrél (l0.1.+103.)
Hosszú lejáaatú hitelek, kölcsósák felvétele
Likviditási célá hitelek. kölcsösok felvétele pénzügyi vátlalkozástút
Kovsi tejanata Inselek, kotmőtok Oetvésete
Belföldi értékpaptrok bevételeI (11.1. +...+ 11.4.)

°~

)°orgatási célú belföldi értékpaptrok beviltisa, értékesítése
Fotgatási célú beltéldi értékpapírok kibocsátása
Befekietést célú betilldi énékpapirok beváleása, értékesítése
Betellttesi celta bellolds ensekpapn’otz étbersatasa
M nradváttv te#nnvbevétele (12.1.+ 11.2.)

12.1.
12,2.
13.

Első év költeégveléti maradványának igértybevétele
hlozo cv vattatkorast maesdvanyanak tgesybtvtlete
Bettöldi Snnotzírosát bevételeI (13.1. + ... + 133.1

13.1.
1 3.2.
13.3.
)34
~4.
14,1,
14.2.
4.3.
14.4.
15.

Atlastútáztartásos betili meggtőtegrzétek
Altaazháznartásne belüli megettlegezének töslesztése
Közpotitt irányitöcservi támogatás
Betetek sirgesuttletme
Kátlőldi saantsirosát bevételeI (143+.. .14.4.)
Forgatásicétú kústőldi értékpapírok bevéstása, étiékesilére
Hefektetési célú kftltlldi ét’tékpapirok beváltáso, értékesítése
Kültltdt éetétspapisokldbocsátása
Koétatdt kttetek, botmottok lelvesele
Adéaoágbeztaetokapcootédú ísármarékot ígyletels bevételeI

~ 16.
17.

20)9. éti elarányzat

FINANSZIR0ZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (lt.+
KÖLTSÉGVETÉSI

...

+15.)

És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

(9+16)

3

KIADÁSOK
2 s~ tdóámast

adatok forintban

Sor—

Kiaddul jogcíunek

2059. évi elílráayzauu

Sisal

1
I.
II.
12.
1.3.
‚.4.
‚.5
1.6.
1.7.
I.E.
19
1.10.
1.11.
1.12.
I_ta.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2,3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.12.
3.
3.1.
3,2.
4.
5.
5.1.
5.2.
5,3.
6.
6,1.
ó,2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
‘7.4.
8.
8.1.
8,2.
1.3.
8.4.
9.
10.

2
Miíkldöai kölliénetés Idodátai (I.I+..,+L53
Személai tcétaldsok
Munkaadókat terhstljárulékok és azocidlia laonájáMási adó
Doloel kiadások
Ellálotlalc p(azbeti juttatása!
Egyéb működés célú kiadások
— sz II-hOl:. Elvonások ér beEzetégek
- Garancia- éslsezességvdllalásból ldözcléa Ájé-s bolEro
-Visazatériteadö támogatások. kólcsósók nyújtása AJ-t-o belülre
. Visgzatéritcadő támogaaásgk. kőlcsoaök törtugctéae AH-a belülre
- Egyéb működési célú támogatások Akt-a bulülru
- Gasaacta és kezességváltsláaból káflzetés AH-a kivErt
. Visczatéríteadó sámogasások, kolcstaük_ayéjtéa AH-a kívülre
-Asidcsérz4lésok, ártámogatások
- Kasaattássagatások
. Egyéb asűködiai célú tdmgzatáook átlaatáztarlásoa kívülre
Felhalmasdot_kölroégvelés ldadáaal_(2.1.4-2,3+2,5,)
Benés?adsak
2.1.-bE_EU-s forrásból_a,eevslóguló_beruházás
Fclúiílástk
2,3.-bel EU-a forrásból mcm-alóatéó_felújítás
Egyéb fethslsaszósl kladáatk
2.5.-bIt
. Gacascia. ég kezgttégvdllalásbót káEzstéa_Ali-a belolro
- Vísssalégtlendö támogatások. kölcoósok nyújtása AH-a bololre
-Vigszalériluadö timagasások.kólcsóaák otrletzséou AH-o belülre
. Egyéb_fetóalmozási_célú támogatások AM-a belaire
. Garancia- ér kozességvátlslásból Idflzolét AH-a lclvúlro
- Visszalérálusdö_lásssogatások. kólcsársók nyújlása AH-o kívülre
-Lakástámogatás
- Egyéb feUtalmazisi célú támogatások éltaoésázlastásos kivare
Tartalékok (3.1+32.)
Általásottorsalék
Céltatlalék
KÖL’ISEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN ‚1+2+3)
shIrt—. kakutagörlcszúéu áuamltássartátats kívülre (5.3. + .. + 5.3.)
Hocssúlejáratú hitelek. kölcsöaök törleshése
Lásviditási célúlsiteleoc. kölcslalk tödesztdse pdazlgyi vóllalkozósaak
Rövid lolátatú hitelek._kölcsönök tötiemtése
Belföldi értékpapirok ltáadáoal_(6.1. + ... + 6.4.)
Fercatáti célú belföldi értékpapírok vásáslása
Forntásí célú belföldi értékpapírok bgváltdsa
Befektetési célú belföldi éttékusapirokvágárlása
Befektetégt célé belföldi_értékpapírok beváliása
Brlféldt Eaaaaülroaáa kíndátai (7i.+ ... + 7.4.)
Állassslsáztarsásoo belüli_mogolilogezégek folyóritása
Államháztartáson belüli mogetölegezésok vinmadleolése
l°észmakizök belétkéat tllsulyezésu
Péazögyi attire kiadássi
Külföldi öoaoosiroaós kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
Kotgarési célú Isűlföldi értékpapírok vásámlása
Befektetési célú kglföldi értékpapírok beváltása
Külföldi értékpapírok bevállása
Külföldi hitelek. ktlcsöaöktötlceztéro
flNAflSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSszESEN: (5.+...+8.)
KIAI)ÁSOK ÖSSZESEN; (4+9)

3

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KL4DÁSOK EGYENLEGE
3. at aéátdrnt

odarokforiotbao

I

Kilttécvctüml töduv. ltlublrt( köttmée’vtéöbevéreltk9eor- koltlécvetéé ldadátok4.sal) (+1-)

2.

Ftoangámtsátibevétclel~ láadátukcsa’emdrge(amsanssimsráslluevdtctckl6.aar- Itnanasirezátl láoédmok9. aamfl+í.)

IIB/3. melléklet a /2019 (.) önkonteiiyzati rendeletlaez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés bitézinényi Miami (Államigazgatási) feladatok mérlege
Sászboldogbázi Mesevár Óvoda
B E V ÉTELEK
1.

at :úblézs’

adasokforinthan

Sor.
aráni
1
I.
1.1.
3.2.
1.3.
14

t.s.
t.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3,
3,1.
3.2.
3,3.
3,4.
3,5,
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.3.2.
4.2.
4,3,
~‚~‚

5.
5.1,
5.2.
5,3.
54
5,5,
5,&
57
5,3,
5.9.
5.10.
6.
6.3.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7,1.
7.2.
7,3,
~4
8.
g_t.
5.2.
3,3,
IA.
9.
50.

lot.
30,2.
10,3.
~l.

a ii.

..

Bevételi gogclm
2
Őnkonnéityiag működési támosatátai (l.1,4-...+.l.63
Bets4 öskoernányzatok működésének áttalástos támogatása
Océomtányaatok egyes kűasevetést feladatainak támsgatáaa
Ontonisányialok esoctátia di gyennekjóléli feladatainak támogatása
Onkonssányzattk kisleurália feladatainak támogatása
Makedési célú kozpoaloaitott eliirányzatok
Hel~n oakntntanyzatok incgesziio aamogalasat
Működési célú támo5atátnk éhlannháBarsásnn belülről 823.+..+.2.5.)
Elvonások ásbg&clótek bevételei
Mokódéci célú garancia-és kezességvúllalásból mngléroléaek
Működéai célú vinamtésiteiadő támogatások, kölctöaök ‚4m,atérüldse
Működési célú visszaaéritcndö támogatások, kölcsöaök igéilybevétete
Egyéb tnokódéé célú tdsnogatások bevételei
.d,3-bol EU-s tanlogalaa
Felbalnanaisi_célú_támngatánokáBanthéúlarláson_laelülril_(3.t.+...+3.5.)
Fealtalmozási célú trdconnástyzaö_támogatások
Felhalmozási célú garancia- ás kezességvállatásbút mcgtétiilésck
Felhalmozási célú viarzalétiteadő támogatások. kölcsonök vianzatérúléag
Felhalmozási célú vinazatéritenda támogatások, kelcsönök igénybevélele
Egyéb fellsalmazási célú támogatások bevételei
3.3.-túl EU-a tamogalas
KOzitalalmi_bevételek (43.+4.2.+4.3.+4.4.)
Helyi adók (4.1.1.44.1.2.)
. Vagyoni ltpassi adók
. Termékek ás szolgáltatások adót
Gépjármladó
Egyéb ánilsaszztáiati ás szolgáltatási adák
bgyéb ám~ta3oa bevelelek
Mékgéési bevérelele (5.1+..» Sb.)
Készlctéreékesúés eltenénéke
Szolgállatások etlenértéke
Kűzveöleet szolgállatázok ésséke
T’dajdnnosi bevélelek
Elláiáai dUsk
Kianárséázeet álaatánoe forgatará adó
AJlalánta fottaissá adó vtsnaléritáse
Kantatbevéletek
Egyéb pénnogyi iniveletek bevételei
Egyel ntiaköáest levetelek
Felhalmoaásl_bevételek_(6.1 .+...+6.5.)
insmaeeéáliajavak értékeziaése
Isgatlanakénéketisáse
Egyéb tárgyi eszközök értékesiaáse
Récesedések énékeshése
Reszesiáesek megtzsatetelaez kapeaolúdo bevetolec
Működési célú_dewli_pénaerzktsök (7.3. + ... +_733
MOkodési célú garancia- ás kezességvállalásból megtérútések Ali-s távolról
Működési célú viaszatéritendá támogatások. kolcaöttk visszatér. ASS-a kivolröl
Egyéb működési célú átveti pénzetaicöz
7,3.-bal EU-n tamogatas (kozsellettl
Felbalmosésl célú átvett pénzeszieszak(S.1.+8.2.+83.)
Fethalm. célú garancia- ás kezeeségváttalásból megtérúléaek AU-n kivilrűl
Felhalat. célú vúscsaléaileadő támogatások. kölcaönák visszatér AN-n ktvúlröl
Egyéb feliialmoaási célú átvett pénzesz3aöz
8.3.-bal EU-a tamogalaa (tűzvettmj
KÖLTSÉGVEFÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l+..+I)
Hitel-,_kölesünfelvétel_átlaanháliartáson_kinúlrél_(l0.t.+103.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök fetvéeete
Ltkoiéitáai célú hitelek, kötcaönök felvétele péazOgyi váltalkozástúl
cowd tejasaeú batelet, kölcsönbe Idvéssie
netrdlál_értékpapírok_bevételei_(1i.1.+...+_11.4.)

°~

Forgatást célú helrdldi éaeékpaptrok bevállása, értékesteése
Fosgatási célú betaldi éttékpaptrok kibocsátása
Bisfeklcidsi célúbelllldi étiékpapinokbcváltása, énékesitése
Beleleteeeoa celu bellolda enékpaptrok tat-acsátása
Maradváay_lgé,avbevélele_(12.1. + 122.1

12.1.
‚2.2.
~3.

Előző év kötlaégveléai maradványának igénybevétele
Elázóev vallntkozsa maradvanysask igeaybeveiele
aetietIdi Inannairazás bevételeI (13.1. + ... ÷ 1333

13,1.
13,2.
3.3.
13,4.
~4.
14,1.
34,2.
14,3.
14.4.
IS.

Allanibázanánoa belüli megelölegezések
Allandiizlasiáson belüli megelölegezések lörlenlése
Kűzpaati iráatyitószeM tánogasáa
Betétek megszitnletete
KültiIdt Inannráronáa bcvéeelel (t4.1.+...1443
Forgatáai cdt) káltilái énékpap&okbeváltáan, énékesiláse
Bcfekteaéei célú k(sltbldi énékpapicek be”áltáaa, érlékestlése
Kéltlldi énékpapirok kibocsátása
KWtdeb ötletek, kolesonok I
Adóotáglioenenkapcaolédé ámrnaaaékan ügyletek bevételei

11.2.
11.3.
I IA.

36.

~ 37.
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Működési kilisécwléa kiadásai (l.l+...+I.51
SaméM isloaláaolo
Menkaadóliat ierhal5járulékck én arocidlis hozzdiároalázi adó
Dologi Idadások
ElIálotlak pénzbeli iattaláaai
Egyéb működési célú kiadások
. at 1.5-hőt:. Elvonáaok ás beliagiésok
. Garancia-és kezességyállaiásból kilzclés AM-n baWler
-Visszalédlendő támogatásak. kélcsősbk nyújtása Al-I-n bolúlre
. Visnzaoédoond& oámoanoások kőlcaőaök lóalcazléne AN-n belaire
Egyéb múkodéai célú Itiasogalásak AN-a bolúlan
. Garancia éa kezgscdgválloláaból Idözosés All-n kivoiro
. Vjsaaatérioendó támocatáaok, kőlcaosök nyújtása All-n kionire
. Askiegéssátések. áslánsogaldsok
- Kmnalaámngatáank
. Egyéb működési célú támsaaságok államliáztassáaoa k5völre
Ecihalmnadisi klltségvelén kiadásaI (2.1+2.3+2.5.)
Egrubézázek
V -bél EU-s farrásbél mczvnlóanló beruházás
Polú(itiank
2.3.-bál EU-a forrásból mesvaJáauló felújítás
Egyéb fellsalmazásá kiadások
2.5.-ből
- Garancia- és kezganégvállalásból ldázgtén AN-n belülre
- Visazatérilnsdö támogatások. kölcsőnák nyújaásaAil-n belálra
- Viaazatérilendb lámogatások. kölcsönők tórleezsése AN-n bnlülre
. Egyéb felbahnozásá céIG tásnogatáaok AM-n boWler
- Garancia-és kacsségváHaláabál kifzetés All-n Idvülre
- Viaozalérilendö sámogalások. kölcsánók nyújtása AN-n Idvülra
. Lakástámogatás
- Egyéb follsalmazád célú lámngytásnk állasadsázlanlássa kivülra
Tartalékok g3jA-3.2)
Általános iastalék
Célcaslalék
KÖLTSEGVETESI KiADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
HkeI-jgölcaönoörlcaniéo á!lans)náasartágnn bi’-ülre (5.t+ ... + 5.3.)
Hnsazúlcjáastú lsinolek, kölcsönök aörlgazoésc
Lűrviducási célú Isilelck. kölcsötnök lőalezeldac pénzégyi vásalkozásnak
Rövid le(áraiú hitelek. kölcsönök lönlcaslésc
Belföldi frlékpapírokkladánai 16.1. + ... + 6.4.)
Foonlásá célú belföldi éni~ap&ok váaáaiáaa
Foasmaád célú belföldi éslékpapirok bcvállása
Eofckaeldai célú belföldi éacékpapirok vásárláaa
Bcfclclelési célú belföldi énékpapirnkbeváliása
Belföldi laanosározás Idadásal (7k. + .. + 7.4_I
Allan-dsdzssrlásna belüli megalölagcaéack folyóallása
Állandsáznanáson bclali megelölegazésak visnzalizaaésn
Pészasskörtkbccéskésc clhclyezéac
Pénzneyi Halat kiadásai
KülföldI flnansdrozáo klaéáoal (6.1. + .. + 6.4.1
Foggatási célú külföldi éstékpapirnk vásánlása
Befeklclési célú külföldi éasékpapúokbováliása
Kölföldi értákpapirnk bevállása
Külföldi Isioclek. kölcsőnök cöolesziése
FINANSZ[ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (&+..+l.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
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BEVÉTELEK
1. a; táblázat

adeitola forintban
Bevételi jogcitn

1
I.
II,
1.2.
3.
.4.

5.2.
~
54
~
s.&
~
5,~,
~9
~
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6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
LI.
7.2.
73
74
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1.2.
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Önkonnáovzai működési lámneatásai (1.1.+...+.l.6.)
Hely, ookonoaayzaiok mukodeseaekaliaianos laioogalasa
Qedconaasly7alok egyel konieveleo leladatanak tamogataza
Onkonnáaiysatok ociabs és gyeneekjolni Oeiadaiainak Iaisogalaaa
tÁflamianysatok kulisralta leladataasak tamogalasa
Mükodesi cola kozpoetoailoti eloirattyzalok
Hol3i otakonnanyzalok kiegeanto tamagttaaaa
Működési célú lázaagatátok államházáartáoon bclülröl (2.l.+..+2.5.)
blvonasok es beüzetesek beveielei
Mulaödni ccl” garancia- es kczesscgvaltalnbol mcgleruleock
Mekodesi ccl” vismatenteado tamogatasok, kblcsönokvisszatcriilese
Molaödeai cclii visozatentendo tamogaiasok. kolcociincik igcnybeccaelc
Egyob mokodeot cclü iamogaiasok bevelelei
25-hol EU-s lamagatas
Eelbatinaotási célú láataagalástk állaanháaaaraánon bclOlröl (3.I.+...+35.)
l’eihalmozaa ceiu otakoninayzaci tamogatasot
Felhalmozza ccl” ga.oaaoa- es kaamégvnáiaiasbol meglertdcoek
l-en~~’o~s cci» vosontenleodo oamogaiasok, kolcsoniok vtnzaicrulczc
Felhalmozza ce1ia vosozatenteado amogalasot, kolesonot igenybevetele
Egyet telbalmozasi echo tamogatasok bevete ici
3.5-bal hu-a lainogalas
K0a]ta(alml bevélelck (4.L+4.2.+4,3.+4.4.)
Hely, adok (4.l.l.t4.l.2.)
- Vagyont tipuna adok
. leernékek cl ozolgáltatások adn
Ucpjanaoado
Egyet anohaasooalaln eo ozolgaloatag adok
Egyet köajoalahil bcvetelek
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.1
kcgylctcnekesiies elencocke
Scoigaltanasok ellenacnéte
Koaveoten ozolgaltatások eenekc
Iniajd0000 beveiclek
Ellatasa dijak
Kamnanlázatt altolanoo toagaltra ado
Alialanoa loegaizes ado viantancnicsc
Kaaaatbcvelelck
Egyet peitzügya moaveleteie bevetelei
bgycb mitkodcai bcvciclgk
l~elbalnnotAnl_bevételek_(6.1.+...+6.5.)
latunatenabs javak enekcatese
laigaclonok erickeetiese
Egyéb taagy’ ~közok enékcaalcse
Rcesed&ek enekeotese
Rcazcacdeack nicgszoancochcz kapcaalodo bcvciclck
Működéii célú átvett pétaetcozköcök (7.1. + ... + 7.3.)
Mukodesocelu g0000 cia- es kezessegvaaalashol megieruinck AH-e kianIrol
Miokodest cci” vtaszaienicodo namogatnok. kolcociosk volozater. AH-s kavflltol
Egyet mokodgei cola atioeti pcazeozi’Oz
/.i~bOl Eti-s lannogalas (kocvcolen)
Fellnalnoadol célú álzett_péorcsziaötök (0.1+0.2+0.3.)
Feoitlea. cein garuolcia. ci kezesoegvollalasbol magienalesek 3031-n 0.’ivairol
Felholia. cdt visszatenten do tamogatasok, kólcsönők visozaler. AH-e kavnlrol
Egyéb lcllialnoznt cclii bivcit peaize&koz
0,3.-bal tLl.aiaaiogaaas (kizvetleo)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+0)
Hitel-. kilcsonfelvétcl állaaaalaáaaaitiaon kivülrűl (10.1+103.)

10.1.
0.2.
0,3,
11

flosses lejarato hitelek, kolcoonok
Lokvtdttast eels hitelek, kolcsonok lelveoele peolzugyt vallalkozaatol
Kovid lcjáralú hatelek, kdlcoonok Icisténele
Bel(öldi érlékpapirok laevételel (Ill. +...+ 11.4.)

„~‚

L6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2,5.
2,6.
3.
3,1,
3.2.
~‚~‚

34
3~
3.6.
4.
4.1.
4,1,1,
4.1.2.
4.2.
43
44
5.
~‚~‚

~
11,2.
11.3.
I )4
12.
12. L
12.2.

20)9. évi eléirányani
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1 304 940

I 304 940

12 764 206
6 932 169

4 010 522
2 711 524

10000

14 069 146

Foagaiasi ccli belloiw cnekpaporok bevailasa, enetegnese
Forgalási echó beholds enekpaporok lobocsatán
uelekeeteo ccl” behloldt étiekpaporok bevaliasa, ctiekeoiieac
Betekcelcsi celia beholds énékpaporok hiboccáltsa
Marad’Snv lgénvlaevétele (12.1. + 122.)

„~.

hEro cv icoitsegvcacoi maradvanyaitak lgciiy heveicle
blent ev vallalkozaso naaradvonyanak igenyhevetele
Beirdhi Otiatiedroodo bevételeI (13.1. + ... + 133.)

13.1.
3,2.
‚3.3.
13.4.
~
i4.l.
04,2.
14,3.
14.4.
IS.

Allannhuztanasoo telelt megelolegezesek
Ailan’Üiaznarnaios belüli tacggiolcgczcock iorlgizicog
Kocpoaan ieaay’itdseerva naaiiogatas
Betelek megseanieiese
Külahldi_litianasiroria_bevételei_(14.1+... 14.4.)
Fongatasi ccl” kulloida erielcpapirok bevaltasa, cnckcsitesg
Helcknetco celia kultoida enekpapieok bevaitasa. eatekesitese
Kullolda enckpapocok kohocoaiaaa
Ka)llolda hitelek, kolcsönök lelvetele
Adósságlaozncn kapcsolódó saártncazékoo tigylelek tievéletei

16.

FINANSZiROZÁSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l0.+

17.
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Mükidéai kilrsé8-’vtéo kiadásai (l.l-4..,+I,53
Személyi isllatúsok
Msakaadókasterltglbjánalékok éaozociáliahozzájántlási adó
Doto~ kiadások
Ellátottak p&mbeli isttatásaá
Egyéb működési célú kúadások
- as_15-bél - Elvonások_ás_bgticgtéaek
Garaada- ás kczgsaégvállalásbél kiázetéa AH-a bslülrc
-Vioszaléritotsd& támossotások._kölcaötsök_tsyújlúsa AH-s_bgtátre
- Viaszalériletdö támogatások._kölcoöttök_töolgaziéog_ÁH-a_betútrc
- Egyéb működéai célú támogatások AH-a betűiK
- Garancia ás kczcsséúválaláabdl ki9zctés AH-a kívülre
- Visazatéoiteadő_támogatások. kölcsönök_nBájlása ÁH-o kigolre
. Ajksegéailéoek. ártátnogasások
. t(amattámogatások
. Egyéb_múködési célú_támogatások_áltastttúzsagiáaon_kívülre
Felltalmosást kölloégvctét Idadáaai (2.l.+2.3.+2.5.)
Beruhásások
2 t-bél EU-a fotsásbót megvalósuló beruházás
Felújítások
2.3.-bél EU-s_forsásbél_megvalósuló felúlitás
Egyéb fetttalcssozási kiadások
25-böt
- Garancia-én kgzeooégvéltslásböl_kifizetés AH-a bslálrc
. Viaszatétitctsd& lásssosatúsok._kölcsásák_ayúilúsa ÁH-a_bglálre
. Viaazatérilendö támogatások,_külcosaök töolesziésc ÁH-a belöire
- Egyéb_felhahnscási_célú_támogatások ÁH-a_botúlre
. Garancia- ás kezcsségválttlásbél ki5zctés ÁM-a kívülre
- Vtsazatéoiteaéö_támogatások. kölcsotsök_nyújtása AH-o kiválre
- Lokdstásttogatda
- Egyéb felhalmozási célú támogalösok áltasúsdzoassáson kívülre
Tartalékok (3.1+3.2.)
Áloalástsaoanslék
Céttassalék
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
hitel-. kötctönttrlrgflút álta.adtátiartáuon kívülre_(5.1. ÷ „. + 53.)
Hooanú lejáratú hitolsk. kölcdátsik oösloarséss
Litcviditási célú hileick._kölcstaök_törleszlése péttsütyi_vállalisocásttak
Rövid lejáratú hitelek. kölcsötik törlerzsése
Brtlltdt értékpapírok kiatlátal (63.+ ... + 6.4.)
Foroatási célú bettéldi értékpap6sokváaásláaa
Foogalási_célú helflldi_értékpapírok beválodsa
Befektetési_célú_hgllbldi_étsékpapirok_vásárbsa
Bofekletési_célú_belfildi_értékpapírok bevdltása
Belföldi_Onatts,ároaáo_kiadáaal_(7.1. + .. + 7.4.)
Állattűtáztaglássa_betúti_mggslölrggzések_folvéoitása
Allaatslsázgogiésra_bolúti_asgsolölogszéock_vioszaflzgréao
Péttzcrzkörék bcléikéttt_elhelyezése
Pénzúoyi líziag kiadásai
Kúlféltit_flttaiogdroráa_kiadásaI_(6.1. + .„ + 6.4,)
Forgalási_célú kolfildi értékpapirokváaátlása
Befektetési célú kúlfEldi értékpapírok bevöllása
KúlfEldi értékpapírok hovéllása
KOlfEldi_hitelek._kölcsásök_törleastése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (S.+...+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

5.2.

5.3.
6.
6.0.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
72.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
(.2.
8.3.
8.4.
9.
10.
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I 866339
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Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK
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59,
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74
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8,3,
g,4,
9,
tO.
10.1.
10.2.
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11.2.
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Br’sitrti jogcína
2
Onkornánvztt_múleödéai_ltanoraltiaai_tl.l.+...+.1.ó.)
HeIy~_önkosntsáttysatok mükodésétsek általános_támogatása
Onlconiiányzatok_egyes kűznevelési feladatainak támogatása
Oe&onnányvotok szociális ésgyenatekjótéti feladatainak támogatása
Osieomsányzatok kolturálta feladatainak támogatása
MűkÖdési célú közpostositott elűirúsyzaltk
Helyi imkormasyzatok ktegennto lamogatasat
Műkldéni célú tániotatának állatnhááartánon belülről (2.1+ ‚+2,53
Elvonások és beüzetéaek bevételei
Működési célú garancia- ét kezeaaégvállaaásböl_mogtérolések
Múkodési célú visszaléritendű támogatások, kölcsoaök viaszotérútése
M0kOdáai célú vioazatétitenéö_támogatások._kölctöttök_igénybevétete
Egyéb működési célú támtgalások bevételei
25-bol Eu’s tamogalas
Felbalmozáai_célú_ttímoratslook éllsvshá,ittrtéoan_belülről_(3.a.+...+3.s.)
Fctbalmozási célú öt’kormányzati_táreogatások
t’elhalmoiási célú garancia- éskczességvállasásből megtérütések
Fethaltsozási célú vitszatéritendö támogatások, kölcsönök vinszatérüléso
Felltslttsozási célú visszatérilrodü támogatások, kötcsoaok igétiybsvélete
Egyéb ftltatmozisi célú támogatások bevételei
5)-bot Eu-s Ittsogatas
Kőohatalnal_bevételek t4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
Hrayi adók (4.t,i.+4,a.2.)
. Vagyoni típusú adók
- Temsékek és szolgáltatások adét
Gépjániladá
Egyéb druttaesnálatt és eselgáltatási adók
Egych közliatabm beveaclek
Mükatténi Ite’éíelek (5.t.+...+ 5.10.)
Kéusjeténékesttóa elteténéke
Szolgáltatások el3eoétiéke
Közvetített tzotgátlaldsok értéke
Tulajdonosi bevételek
Egátási díjak
Kiszátedázott öttatánot foigaisni adó
Altalánoa forgalmi adó vioszalérítése
Kamatbevételek
Egyéb péttzsgyi műveletek bevételei
bgyeb nsukúéest bevetelet
Felhalmozási_bevételek_(6.1.+...+6.53
Isnmatetiálisjavatc éztéktoitösr
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tást~4 eszközök étiékcsitése
Részesedéoek étiékeojtést
Keszeseéesek megszsaaeseltez kapcsttodo hnvetetek
htéktdéti_célú_átvett_pénmnzieörök (7.1. + ... +_73.)
Múködési célú garancia- éo kezessógvátlalásbót tnegsérálések A}t-tt kivölrót
Működési célú viaesatéeáteadö támogatások, kötcoöaök vioszatér. AH-o kivútröl
Egyéb működési célú átvett pétszeszlsöz
7,3,-bot EU-s laanogataa (kezvelten)
Felttalntozslal_célú_ásntt_pétts’azkörtlk (8.5.+ö.2.+ö3.)
Felbalm. célú garattsit- és kezességváltalásbál megséeütésekAH-n kivalröt
FoIhalot célú viotzatétitetséö támogatások, kotcaOnok vioszatéz AM-n távátröt
Egyéb felhalmozási célú átvett pétaseszkűz
Ki-bot EU-s tastogalas (ttozvetlen)
KÖLTSEGVEI’ÉSIBEVEI’ELEKŐSSZESENt(l+...+ö)
Hitel.._kölctönl’elvétel_államuaáaaaraáato_lávOtrél_(l0.I.+t03.)

~

12.1.
12.2.
13.

Elözö óv költségvetési maradványának igéoybevéleto
Etozo es vatlatkozau naaeaésasyanak gsnybevetele
Boltőlett Ona’tsoározát bevételeI (13.1. + ... ÷ 133.1

~

t 4.t,
4,2,
14,3,
14,4,
15.

3

1 314 940

I 304 940

5 863 196
606 16$

4 010 522
I 246 506

7168136

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök fetvélete
Likviditási célú hitelek, kötctönök felvétele pészigyi ‚áHalkozáatól
Road lejamstt üttelek, kolcsötsok teleelele
Belréltil_értékpapirok_Itevélelei_(11.1+ ...+_11.4.)
Forgatási célú beltúldi éttékpapirok beváltása, értékesítése
Fotgatási célú bettltdi étlékpapiook kthocsátása
Etfetc’etési célú bettúldi éotékpapirok beváltása, értékesítése
Beüekletess celoa bczloöa ertekpaptrek ktbocsatasa
Maradsány tgétayltevétele_(12.1+_12.2.)

13.t.
13.2,
13.3,
13.4.

2018. éti clőiráatyzat

IS 831 435

Allatttháztatlásot belüli megelölegezések
Attsaalsástaesáson belüli msgetötegsüsrk tsrteoztéte
Központi isányitészesá táttsogatás
kieletek megszuttsetete
Kültőldi_Ottatasárosát_bevételei_(14.l.+...14.4.)
Fotgatáai célú kűttötdü értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú kűtt~tdi étaékpapisok beváttása, éttékesitése
Kűltíjldi énékpapirtk kibocsátása
Kúllolda üstelek, kotcsoncsk lelvete Se
Adóttághoznom kapcatlédö Ezármasékot ügyletek bevételei

16.

FINAHSziR0ZÁSI BEVÉTELEK ÖsszEsENs (10. +

17.

KÖLTSÉGVETÉSI

...

5 831 435

+15.)

És FtNANSZÜe0zÁSI BEVÉTELEK ÖSSzESEN

15831 435
(9+16)

22 999 571

KIADÁSOK
2 so táblázat

adatok forintban

~‘

Kiadási Jogclmele

1
I.
II.
1.2.
1.3.
1.4.
I’S
‚.6,
.7.
I_I.
1,9,
1.10.
I_li.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2,1.
2.2.
2,3.
2,4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2,13.
3.
3.1.
3,2.
4.
5.
5.1.
5,2.
5.3.
6.
6,1.
6.2.
6.3.
6A.
7.
7.1.
7,2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8,4,

20(9. évi eléiránysat

2
l’lűködási klllréntíés kiadásai (11.4+15.)
Személyi juitalások
Mutskaadékatterhelójárulékok án srociáliehoásárakíaá adó
Dobd kiadások
Elláloltak pénzbeli jeltatdsal
Egyéb műkédési célú kiadások
-or] .5-kül - Elvonások ás befozetásek
- Garancia- ás kczcsségvállalásból kiözetás AM-n bolülre
-Visszalédleedó tássogylások._kólcsonok_nyújtása AM-n_bekilre
- Visazaléritendó támogatások._külcaőnük_lürleiztéao AR-n_bglülre
- Egyéb működési célú támogatások AM-n beloire
-GaranciaénkezeaségvátlnlásbélklflzeiénÁM.n kívülre
- Viaszasérítandó sámogalásgk,_kölcoünők_nvs3jsüsa AM-n kívülre
- Áslüigaésoitések. ártámogatások
- Kamaltáaoogylások
- Egyéb müködési_célá_támogatások_államliáztariáaon_kí”úlre
FelbalmoeSti ktltnégntfa Idadátal (2.l.+2.3.+2.5.)
Benaltázisok
21-bál_EU-a forrásból_tnggva]óoaló_bemltüzóa
Fetélilások
2.3.-hőt_Eti-s fonásból_nigg’-alásubá_fclúiilás
agyéb follsalmozási kiadások
2 5.-bál
- Garancia-_do kazaooég’-állalásb6t_kifizetés AU-n belülro
- Vtsszaléűlendö tántogalások._külcsünük_nyújtása AR-n_betatre
- Visszatérísctsdó támogatások._kólcnőnők_törtgeztdac AM-n bolülre
~gyéb fetioalmozáai_célú támogatások ÁM-o belülre
- Garancia- éskezességvállalásbél kiúzelés ÁH-s kívülre
- Visszatddlendó támogatások._külceütük_nyújtása AM-n kívülre
. Lakástámogatás
-Egyéb fclhalnsozáni célú támogatások állansitáMagtánon kívülre
Tartatéltok (3.1.+3.2.)
Állalánooianalék
Céltaanalék
KÖLTSEGVETESI K1ÁDASOK ÖSSZESEN (1+2+3)
HItel.. toölcaöntűrlenzáéa államhásüarlánon_kivatre_(5.l.+_... +_5.3.)
Hosanú leiásalú_hitelek._kolerások lútlemtése
Likviditási_célú hitelek. kalcsönök türtemgése_pénzügyi vállalkozásnak
Rövid telámné hitelek._külcaánök_tütiemsése
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
Fotgalási célá_belföldi_éolékpapizok vásárlása
Forgatáai_célú belföldi_értékpapírok_bcváltáss
Befektetési_célú beltbidi értékpapírok vásástáaa
Befekielési_célú belföldi_értékpapírok bevállása
Belföldi üttangsározás kiadásai í7.1.+ ... + 7.4.)
Allemlsázoariásotn belüli_maoelülegezések_folyósitása
Allantlsáziariásot’ belüli megolőloeesések voszníjzelése
Pénzcszközök_betétként_ellielyezése
PénzügyI lidnotciadásai
Külföldi_titnanosirosála Idadánat_(6.1. ÷ ... + 6.4.)
í’oggatási_célú külföldi_énékpapirok vásárlása
Befektetési célú_külföldi_étsékpapirok bováltása
Külföldi értékpapírok beváliána
Külföldi_hitelek. kölcsünük_lötlerztése

9.
10.

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5*...+8.)
KIAI)ÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3
19 862 696
6165 219
I 250452
12 447 025

85 090
85 090

19 947 786

19947 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. so táblázat

adatok for!ntboo

I

KOIlttg,reiéé Mágys tibhtei (

kaltsfgveiésl liesétrtele9. ste. kélltécvetfti táadástk 4. set) (+1—)

2.

Fltaerzlwsádbcvétcleli. IdadátakeiaetnteceíflnattuátneátI licvttetekt6. tar- ntgstpámeád Idatlátak9. oot)í+l-)

-12 779 658
IS 83] 335
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Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK
I. sz táblán:

adatok forintban

Sorszám

Bevételi jogcim

2018. ow oloiranyzal

1

2

3

-

I.
‚I.
1.2.
1.3.
1.4.
Is.
1.6.
2.
2.1
2.2.
2,3.
2.4.
2.5.
2,6.
3.
3.1.
3.2.
3,3,
3,4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1,2.
4.2.
4,3,
44
5.
SI.
5,2.
53
54
55
5.6.
57
5.8,
59
5.10.
6.
ól,
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7,1,
7.2.
7.3,
~4
8.
8,1,
8,2.
8.3.
g4,
9.
‚t~

Őnkanntánnat_működési_támtgatánai_(I.l.+...t.I.6.)
Helyi_őtdiormányzstok műkődéséack általános támogatása
Ottieonnáosyzalok egyes közaevelési feladatainak támogatása
Otsiconistayzatok szociális ás gycrmekjóléoi feladatainak támogatása
Otévomtáoyzalok kaltsazálás feladataisak támogatása
Mükódési célú_kOzporttositott_clőirástyzatok
Helyi ónkosassaayzatok taegesztto laniogalasas
Működési_célú_táinocatások átlamháálatláson_betalr6l_(2.I.+...+.2.5.)
Elvonások ás betisetések bevételei
Működési célú garancta- és kozességvállalásbót_megiétútések
Működési célú visszatérátcndő támogatások. kölcoostők visszalérűlésc
Működést célú vtttzatérilcndő témagalásek, kátce000k igéaybevétcle
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.2.-bot hu-s lamagalas
Folltaltaazáti_célú_Iáaaotatástk úllamt.áflaraáson_belülről_(3.1+.. .43.5.)
Felhalmozási célú önieonisányzati támogatások
Felhalmozási cdú garancia-át kczogségvállalásbót mggtéoítlések
Felhalmozási célú visszatéziteadű támogatások, kölcsáaák visszatégálése
Felhalmozási célú vistzatérítcnda támogatások,_kölcsinők_igénybevétgic
Egyéb felhalmozási célú támogaláaok bevételei
3 3.-hol hu-o tamagataa
KIoltalatmi_bevételek (4.1+4.2.443+4.3.)
Helyi adók (4.1.1.44.1,2,)
- Vagyotti tipasú adók
- ‘a’ensákek ás szolgáltatások adót
Gépjárműadó
Egyéb ánalsasasátati ás szolgáltatási aá&k
h~3téb kozhalatat bevelelek
Magdéai bc’átetek (5.1.4. .4 5.10.)
Kémjetéttékesilés euetsénétse
Szolgáltatások etlgnértéke
Kösvetilett rzotgáltatáaok étléke
Tulajdonosi bevételek
Ellátást dájak
Klszásnlázolt általáaas foogatmi adó
Általános fotgalnsi aéá visszatétítése
Kamatbevétclek
Egyéb péazágyú műveletek bevételei
tgyeb mskőágst bevetelek
Felbatmotásl_bevételek (6.l.+...+6.5.)
lamnateojálie javak ótióketitóte
lagattanok étsékcsitése
Egyéb tésgy4 eszközök étiékmttése
Rószeoedétek éstékesitése
Keszcaeéeoek megsztetteoeitez kapcanlodo beeesolek
Működési_célú_átvett_péttmazleözsk (7.1. + ... +_73.)
Működési célú garancia. és kezeotégváttatáabát megtérütéegk AH.ti kivölröl
Műkádési célú vtsszotéoitesdö támogatások, kölcsáttök visszatér. AH-a kivűtröl
Egyéb működési célú átvett péazeazkűz
7.3.-bot EU’s tasttogasas (koevettes)
Feltoatmaráat_célú_átvett_péarzosleöaéik 18.1.482+8.3.)
Feihalm. célú gaoancta- és kezesség”áttalásból megtérütések Alt-n kívtlról
Fettsatm. célú viaazaiértiendö támogatások. kölcaönök ‚‘ittzalér. AN-n lávűlröl
Egyéb fetbatmosási célú átvett pénzeszkös
á.3.-bet tU-etamogatas (koavetlen)
KÖLTSÉGVIII’ESI BEVETELEI( ÖSSZESEN: 114.48)
Hitel-,_ktlcotnfel’étet_állaanltáflariástn_kívülről_110.1.4103.)

10.1.
0.2.
0.3.
It.

Hosszú lejáratú hitelek. kölcsöttök felvétele
Likvidilási célú hitelek, kötceöoűk felvétele péezúgyi ‚áltatkozáslót
Rond lejaralto lotctck, kotcsoaók Ictectete
Betféltll_értétepapirok_bevételeI_(Ill. 4.4_11.4.)

I II.
11,2.
1.3.
11.4.
t~.

Fovgatási célú beltűldi éetékpapirok beváltáea. énékesitóse
Fotgatási célú belföldi étsékpap&ok kibocsátása
Befektetési célú beteöldi értékpapisok beváttása, értékeaátéoe
Helekletms celu bdaélás ctiékpaptrok tabocaatasa
Maradsásav_igétsvlacvétete (12.1,4122.)

12.1.
12,2.
13.

Előző óv kóttségvetési_maradványának_igéeybevétele
blozo cv vatlalkozast nisraévaayaaak tgenybevctele
BeltIldI_Osaneajrotát_bevételeI_(13.1.4_... + 133.)

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
04.
14.1.
14.2.
14.3.
4,4.
IS.

Allantáztartáaoa betölt ttizgclölggszésgk
Attamházlaesósoa belüli megelűtegezések lóvtesztése
Központi trényisószetvi támogatás
Bctctek megszttnteseoe
KOttlIdi_Qita’ataároaáls bevételeI_(14.1.+...l4.4.)
Forgatási célú külféldi énékpapirok beváltáoa. éttékesiléte
Befcktcséai célú külföldi énékpapirok beváttása, énékeottése
Kültűldi éelékpapirok kibscgáiáea
Kaétetdt Ittletek, kolctosúk lelvetcie
Adásnághazllem kapeoolátló ámrmarékot ütistetek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSt BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4

17.

KÖLTSÉGVEtÉSI

És

...

6 901 010
5 425 992

I 465 018

10 000

6 901 010

+15.)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

6901 010

KIADÁSOK
adatok forintban

2 at ásbiázat
Sor-

I
I.
1.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.80.
8.88.
8.12.
‚.13.
1.14.
8.85.
2.
2.8.
2-22.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.80.
2.18.
2.12.
2.83.
3.
3.8.
3.2.
4.
5.
5.8.
5.2.
5.3.
6.
6.8.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.8.
7.2.
7.3.
7.4.
88.8.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
80-

2088. (vi clllrást3til

Káséditljogcimok

2
Működési költtéswtés kiadásai (I.I+..,+8.5,)
Szomélyi juualásak
Munkaadókat torholöjárulékok do szociális honáiámtási adó
Dologi kiadások
Eldlootak pászhclijutoatássi
Egyéb niükó égi célú kiadások
15-bal:. Elvonások ás beflzcténrk
- Gamocia- éskcsosségvállalásböl ki6zc(és All-n bolúlrr
-Visszatdoútcodö támogatások, kolcoonok n~gijtása All-ti belűlre
- Viiszatöollendö támotatúsok. kólcsónök torleoztége Ali-o belülrc
- Egyéb múkódési célú támogatások All-n belútrc
- Garaoda ds kazcsségvállalásbdl kl8zotéo All-n Idvoire
- Visozaléritondó tásnoratások. kolcsönök nyújtása All-n kivárt
- AoIdegdozitéscl~ átiámogatások
.

3
9 910 885
3036088
685 887
6258987

Kamatlásiooslágsto

Egyéb nolkodési célú támogatások állanvitáztarláson kivatre
Frlttalmasdiol kőllo(ontéo Idaddisat (21+2.3-4-2.53
Bonásázások
28. -bál EU-s forrásból mogvalósuló bensházás
Fctúiilások
2.3.-hőt EU-s fonásbót oocgyalótséó felúiitáa
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bál
-Garancia-át kczeooégvállalásból kdizetésAll-n belúlre
. Visszatérátendá támogatások. kőlctonó~- nyu~il~a AH-o betálre
- Visozatéoátendó támogatások, kolcoóoök torlooztéoo All-n belúlre
. Egyéb (kfltalmoodsi célú támogatások All-n be100rc
- Gaoosda- és kezcsoégvállslásból kifIzetés AR-n kivülro
- Visozsléritondá tástoogttások. k(tcoönok nyújtása AH-a kivútrc
- Lakástámogatás
- Egyéb fol3talosoozási célú tásso5atássk átlastlltázoasiáson kivotre
Tartalékok (3.13-32.)
AJlaláono tatiolék
Céliatialék
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
1ti(cl~. kölcaőnlárloaflét áltamhánarláson Idvolre (5.1. + ... + 53.)
Hosszú lciás3lú tsllclck. kálcuánök tárlogatése
Likviditási célú Isitolok. kölcaötok totlonsése péoz0o)i vátlalkozásotak
Rövid loiáratú tsioctek. kölcsánök tátloszséso
BelföldI ért(kpaplrok kiadásai (6.1. + ... ÷ 6.4.)
Forgatás) cétú belföldi értékpoplcok vásárláoo
Forgatás1 célú belföldi éooékpapbok bovállása
Befektetési célú belföldi éosékpap&ok vásástása
Boteksetési célú bcl(álds énékpapirolc beváloáss
Belföldi Iltsansodrotás kIadátat (7.1. + .. + 7.4.)
Altanásáztaoiásan belOli mggelálorezések folyósitása
Allossháztaosásos boláli megslálegozétek visazotizoiéso
Pdozesokazák betélként elhelyezése
Pétzoayi lizioto kiadásai
KülföldI Onanusározát ldaetáaal (6.1. + ... + 6.4.)
Forgaiási célú külföldi éosékpapicok vásárlásI
Befektetési célú külföldi értékpopirok bevátlása
Külföldi étsékpspösok bováltása
Külföldi Ititolek. kálosotök torleoztéae
FINANSZÍROÜSI K8ADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+».-f 8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

980
48 910
48

9 952 795

9 952 795

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZiROZÁS1 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. st táblázat

adatok forintban

I

Ketlcér’-ctési ohio-, lsbblrr ( költsigvetád bovttelrk9. ttr— káilségvetási ldadásnk4. so’)

(+1.)

2.

Flnonsolronásl bevételek. tladátokeg.yeideosQiotattsnlroeási bovélrlrklb.str-Ononssioooáal ldadáttlc9. sn,9(+/-)

—3 tol 785

I

1/C13. melléklet a 12019 (..) önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Isitézményi Állami (Államigazgatási) feladatok mérlege
Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELE K
adatok forintba:,

1. so táblázat
sormass
1
1.
II.
32.
1.3.
1.4.
3,5.
~‚~‚

2.
2.1.
2-2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3,1.
3.2.
33
34
35.
3.6.
4.
4.3.
4.l.l.
4,1.2.
4.2.
43
~‚~‚

5.
SI.
5.2.
5,3.
5.4.
5,5,
5.6.
57
5.1.

5.9,
5,’~
6.
6.1,
6.2.
6.3.
6.4.
~

7.
73
7.2.
7.3.
74
I.
g,3.
1.2.
1.3.
ü.4.
9.
1”.
Ill.
10.2.
10.3.
it.

Bevételi jogcin
2
Onlwrntáayaat maleedési tántognténat él.l.+...+.1.6.)
Helyi öakoamáotyzatok működésének állaláttoa támogatása
Onkonnányaatok egyes kömatvetési feladatainak támogatása
Onjzonssáo3zatok szociális és gyennekjöléti feladatainak tátaagatása
Onlconadayzatok kulturális feladatainak támogatása
Mútvödéni célú kösgotatoniton elöieáayzatok
Halyt onitotmanyzatok ktegeaatö tsatsogataaaa
MúI’ödéei célú támo~aiétokéllaruhéssarsáson belülrél (2.l.4-...+.2.5.)
Etvotátok Is beüzetések bevételei
Működési célú garancia- ás kezesaigvöltslásból megséröttsek
Mlködési célú viaszatézltelid& támogatások, kötcsönölc visszalérúlése
Möktdési célú visszattritetdb tianagatások, kölcsiteek igénybevétele
Egyéb múkidáaú célú támogatások bevételei
2.á.-iol EU-stanlagatal
Felhalmozási célú támogatások állomhiziarláton belülről (3.l.+...+3.S.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- ás kezesaégvá]lalásbót mcgtétiilések
Felhalmozási célú viatzatéritendö támogatások, kölcoöaök viaazatérültao
Felhalmozási célú viamaléritanda támogatásak, kölcoöaök igénybevétete
Egyéb felisainsozási célú támogatások bevételei
3.3.-bal EU-alatnagatas
Küshulaltat_bevételek (4.1.442+4.3.44.4.)
Helyi adók (4.1.1.44.1.2.)
-Vagyoti tápmú adók
- Termékek ée szolgáltatások adói
Oépjánicéadú
Egyéb ónahaarnitati is szolgáltatási adók
ligyeb t~tatatne bevételek
Múkldéni_bosélelek lS.1.+...+ 5.10.)
Készletéttékesités elenórlóke
Szolgáltatások elerténéke
Közvelttett szolgáltatások értéke
Ttalajdonoá bevételek
Ellátási dijalt
Kivzárnlizett ájtalánot foa3alrgi adá
Altatánoa fatgalná adó vkrzaaésttéae
Kamatbevétetek
Egyéb pénsolgyi tn&veletek bgvétetei
Egyeb mütÖdrsi bevetelelt
Fetbnttnorául bevételek (6.t.+...+6.5.)
largaatetiátitjavnsc éttékesitéte
Ingatlanok étlékealtése
Egyéb táagyi eszközök értékesitést
Réareacdéaek értékeoitése
Iteszesedetek mtgtztaneveittz tcalscaotoás bevetelek
Működési célú átvett pénzetsisönbte (7.1.4_... + 73.1
Müködéni cáléagnraticia-éskeztsoégvállalisból nsegtéoátésekAi4-n kivútröl
Működési célú vioazatéritvnáö támogatások, kölcnötatsk visszatér. AH-a kivttröt
Egyéb miköáési célú átvan péazoszkös
7.i.~bOt Eti-t támagalsa (kozvetlen)
Felltalmoráti célú átvett péitzsszlzözbk (l.1.+S.2.41.3.1
Feihalm. célú garancia. ás kezeutgvállaláoáöt megtérütének AH-a kivötrél
Fethalta. célú vitsaatétittnáű támogatások, kölcaötök visszatér. AU-n kivütrüt
Egyéb felhalmozási célú álvttl péstzesúöz
i.3.-bsi Eli-s lamagatas (tozvcttm)
KÖLTSEGVETÉSI aEvÉTELEK ÖSSZESEN: (1+41)
Hitel-. lcllcagafel’étel állaaithásüatláotn leávülről (10.1+10.3.)
Mosná lejámtú hitelek, kölmönék felvétele
Likviditási célú hitelek. kölcsötak felvétele pénzügyi vállalkozáztól
özovid tejatalia Etetett, Itolcsánok lelvétele
Belföldi_érüékpaplrok bevélelel_(113.4.4 11.4.)

I II.
ll.2.
33.3.
l1.4.
12.

Forgttáai célú belföldi énékpapitok bevillása, óztókesilése
Fetgatási célú hetlétái értékpaptrok kibocsátása
Befektetési cél(abelíélél énéksaapkokbeváltása, érlékeshése
attisettat célt betiota eneksnpeak ktbacsatása
Maradváttv igénybevétele (12.1.4 122.)

12.).
12.2.
ii.

Elözé év kötEégvetéai mnradvástyáoak igényhevétete
Etozoevvattbilcoaast gturaávanyanaksgtnybevelele
Belföldi Ittanasárüpát bevételeI (13.1.4 ... + 133.)

13.1.
13.2.
13.3.
~34,
t4.
14.1.
l4.2.

Atlanittássarláson bolöli megetötegezétek
Allaasátázanáson belüli asegelttegezésok tőtleazléae
Központi itányttószctM támagatág
kitettek megsz’istttése
Ettitltli Enanszirürás bevételei (14.1.4... 14.4.)
Fergatási célú külföldi éelékpapiaokbgváttám, érlókealtise
Befektetési cc‘Ig kültttdi éttékpapéek beváltága. étlékealtése
Külföldi értéhpaptmk lábocsáláss
Küliotdt talelsis, kglcésaök lglvetelg
Adéosóghotnem kapcoülódé osármasékoe ügyletek bevételeI

14.3.

14,4.
15.
16,

F1NAIiSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.

17.

KÖLTSÉGVETÉsI

+15,)

És FL°4A1$SZIROZÁSt BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9116)

2019. é’i előirán~zat
3

KIADÁSOK
adatok formában

2. s~ táblázat

~;:

lGarJáot jo1cinack

2089. évi eliiráo37at

1

2

3

1.
II.
1,2.
1.3,
t.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
8.9.
110.
III
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.1 0.
231.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5.1.
5,2,
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.36.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
6.2.
8.3.
84.
9.
10.

Műkldési kittoémeréo kiadásai ll.l+...+1.5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelöjinalékok ás nociólio hoójóniláoi adó
Dolodi kiadások
EOátollalc rénzbeli jtsteatásai
Egyéb nsűktdéai célú kiadások
- as l.5.ből: . Elvonások és belzelések
- Ganascia- ás kezessépváHalásból IdOzelda ÁM-o beEbe
-Visszatésilendá túmosotásek. kölcsasök nyújtása .Aji.a belbire
. Visozatéritesdö túmosasisok. kolcoonok tésleszlése Ali-o belütre
- Egyéb mlkodéai célú tinsagatások AH-o belúlre
. Garancia dskcsesadgcéUalásból Idüzerds MI-n Idvúlre
. Visozaeéritendö túmrealúsok, kólcoonnk nyújtása AM-n kivülre
-Áaldeeérzitéselc. únúsnosasúsok
- Kaasattássogatúsok
. Eovéb ssúködéoi célú sáenogatósok állasrshizlarláson kivülre
Fclholmozúoi köllnlevelés ljadáoal 12.l.+2.3.-f2.53
Benalsázások
2.1.-böl EU-a forrásból ssesvalónaló besjhdzás
Felúlitások
2.3.-ból Eti-s forrásból meovalóssaló felúlitús
Egyéb feBaalasiozási kiadások
25.-bál
. Garancia. én kezeotdgvállslúaból kilizelds AH-a belüler
- Viaazalérilassdó túmagatúsak. kölcsönök nyújtása Áu.n belúlre
- Visnstdritradö sássoratisok. kólcsősúk törleszlése AM-n belülre
. Egyéb felhalmozási célú lúanoralúsok AM-n acEtic
- Ganasicia- és kcesssérvállalásbúl kiOzesda AR-n Idvúlre
- Vissoatéaitradö támogatások. kólcsöoők nyújiásaAli-sa kivülre
- Lakóstássagatás
- Egyéb frUsalosozzlel célú támosalának áoanibázanúaoa kivülre
Tartalékok (3.1+32.)
Alaajáasaatanalók
Céllaztalék
KÖLTSEGVEFESI KiADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
HItel-. kölcaintörtrssiét áltanaliúzlarrísoo kívülre 85.1. + ... + 53_I
Hosszú l~úratú1aisrlet kölcsönöktörleartése
Lileviditási célú hitelek. kölcsönök tbrlesoedsr périzúgni vállalkozássnlc
Rövid lojántúhilelek. kölcaözök lörleezlése
BetlildI értékpapírok kiadásai 16.L+ ... + 6.4.)
Foroatáai célú belföldi ésiékpapirok vúsúrlúsa
Forsalúsi célú belföldi éasékpaplrok baváltésa
Befelaetési célú belföldi érlékpaptrokvúsúalúsa
Bel’ekletúai célú belföldi órsókpapirok betiltása
BelföldI Ilnanazirorán Idadáaai (73.+ .. + 7.4.)
Állanalsúziartisoa belüli mrselölerezéoek folyóoíráoa
Állsnúsjzoartásrn belüli snagelölegozéaek vieezai7zclése
Pészeankózükbelélkéott eliselyozést
Pénzügyi her kiadásai
Külföldi Oaaoeaározáa kladáoal 163+ ...+ 6.4.)
Forgarúsi célú kidhildi énékpapirok vásáslisa
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevúltása
Külföldi értékpapírok bevilidsa
Külföldi Mertek. kölcsönök lörlesslése
FINÁliSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1&+...+8.)
«j~DÁSoK ÖSSZESEN: (4+9)

20 297 998
S 940 080
474 320
13 883 678

20 297 998

20 297 992

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz oáblárna

adalok forintban

I

Kölssésvrslsi lslásw.löbblel ( kellaéevctéslbesételokn”nr. Láleaé~vetést ldadásek4.as4(+l.)

2.

Finssssisosdsk bevérolel~ ldaddsakegyede5elnnsnsairoaáslbevétrlekae. sor- tinsiassisondsi ldaddtok9.aai) 1+’-)

.21297 058

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

adatok forintba,;
Bevételek
Sor.
szam

.
MegnevezeS

)

Kiadások
2019.
évi
... ‚
cloiranyzat

2

3.

4.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

81 985 674

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

45

3.

2.-bál EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési célú átvett pénzeszkőzök

6.

4.-ből EU-s támogatás

7.

Egyéb működési bevételek

2019.
évi
.
elűiráiiyzat

.
Mcgnevezcs

051 415

5.

Személyi juttatások

47 032 249

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
Dologi kiadások

33 550 000
240 000

7 284 245
45 767

Ellátottak pénzbeli juttatásai

501

7 350 000

Egyéb működési célú kiadások

16 882 736

Tartalékok

5 814 244

21 238 725

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)

14.

1-hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
22

~

Költségvetési maradvány igénybevétele

Vállalkozási

182 065 814

15878 742
15

878 742

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Betét visszavonásából származá bevétel

hitelek törlesztése
hitelek törlesztése
lejáratú hitelek törlesztése

Likviditási célú

Rövid

maradvány igénybevétele

lejáratú

Hosszú

Kölcsön törlesztése

külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)
Likviditási cétú hitelek, kölcsönök felvétele

Forgatási célú belföldi,

Ertékpapírok bevételei

Központi irányítászervi támogatás

célú finanszírozási bevételek összesen

külföldi

C
9’

értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése
Államháztartáson

Működési
(14.+19.)

.-.

1~~’

Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány

130 130 975

belüli

megelölegezések visszafizetése

15 878 742

Működési célú

197 944 556

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

(14.+...+21.)

finanszírozási

23.
24.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)
Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

kiadások

összesen

48 131 984
2 445 881
50 577 865
180 708 840
51 934 839

17 235 716

‘ii

IL Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
adatok forintban
Bevételek
Sor
szám
1

Kiadások

Megnevezés

2019. évi előirányzat

2

3

Megnevczés
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1.-bél EU-s támogatás
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
4.-bél EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási célú bevételek

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)

70 883 436

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Hiány belső flnanszírozás bevételei (14+ ... + 18)
Költségvetési maradvány igénybevétele
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Betét visszavonásából származó bevétel
Ertéknapír értékesítése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finansztrozásának bevételei (20+... +24)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek

17 625 158
15 000 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen
(13.+19.)

17 625 158

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)
Költségvetési hiány:
Tárgyévi hiány:

88 508 594
32 232 216
17 235 716

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
Költségvetési többlet:
Tárgyévi többlet:

~

26.
27.
28.

70 383 436

Beruházások
1 .-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások

2019. évi előirányzat
5

3 484 880
99 630 772

500 000

Tartalékok

2 625 158

103 115 652

2 628 658
‘0

a

2 628 658
105 744 310
-

3. melléklet a .../2019

(....)

önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sor.
szam

Beveteli jogcimek

‚ .
2019. ew
eredeti.
.‚. .
cloiranyzat

2

3

....

I
1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

3.
4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZIISEN*
5Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (Xl131.) Kona
Rendelet 2.~ (I) bekezdése alapján.

2019.
‚

évi

‚

modositott
‚.
.
eloiranyzat
4

‚ .
2019. eva
.
.
teljcsités

5

4. melléklet a .../2019

(....)

önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
adatok forintba,,

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2017. X1I.3 1-ig

I

2

3

4

Konyha felszerelések
Eke éstartozék
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
kútfúrás közmunka program

ÖSSZESEN:

2 278 380
177800
393 700
635 000

3 484 880

2019. évi előirányzat 2018. év utáni szükséglet
5

2 278 380
177800
393 700
635 000

3 484 880

6(2-4-5)

5. melléklet a .../2019

(...)

önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
adatok forintban
2018. év utáni

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás
2017. X1I.3 1-ig

2019. évi előirányiat

szükséglet
(6=2-4-5)

1

2

3

4

5

6

Belterülti utak (pályázat alapján)

17 647 059

17 647 059

Bölcsőde létrehozása

25 260 618

25 260 618

Piac

32 762 236

32 762 236

Étkező feli~ítás

22 612 797

22 612 797

1 348 062

1 348 062

99 630 772

99 630 772

Belterülti utak

ÖSSZESEN;

6. in elléklet a .../2019

(....)

önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv szám laszám a:

69500194-11026747

Éves eredeti kiadási előirányzat: 303.079.438 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 2.157.163 Ft
-

sor.

szam

Tartozásállomány megnevezése

I.

Állammal szembeni lartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

~

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni
tartozás

~

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

~

Tartozásállomány ör&onnányzatok ás nitézmények
felé

~

30 nap
alatti
.
allomany
.

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30-60
nap
közötti
.

allomány

60 napon
túli
‚
állomany

2 445 881

2 445 881

Át-ütemezett

Összesen:

2 445 881

8 249

2 148 914

2157 163

8 249

2 148 914

4 603 044

Jászboldogháza, 2018. január hó 1 nap

költségvetési szerv vezetője

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
.számú tájékoztató
orszam

Támogatott szervezet neve

adatok forintban
Támogatás célja

Támogatás összege

osszege

1.

JKHK

tagdíj

25 000

2.

Jászsági Önkormányzatok Szövetsége

tagdíj

29 854

Rákóczi Szövetség

Támogatás

10 000

3.

Boldogházi Gyermekekért Alapítvány

Támogatás

1 328 815

4.

Jászboldogházi Polgárőrség

Támogatás

782 259

5.

Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltóság

Támogatás

528 815

6.

Jászboldogházi Sport Egyesület
Jászboldogháza Ezüstkor Egyesület
Jászboldogházi Faluszépítők Egyesülete
Csrnavirág Énekkar

Támogatás
Támogatás
Támogatás
Támogatás

441
341
528
341

Jászboldogházi I~úsági Egyesület

Támogatás

700 000

7.
8.

~
10.

Támogatás
teljesítési

131
131
815
131

11.

l5.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Összesen:

5 056 951

2. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre
2.számú tájékoztató
sorszám

Megnevezés

adatok forintban
Január

Febnsár

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dee.

Összesen:

I.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési lámogatásai

5 955 956

5 955 956

5 955 956

5 955 956

5 955 956

5 955 956

5 955 956

5 955 956

16 470 158

5 955 956

5 955 956

5 955 956

81 985 674

3.

Működési célú támogatások ÁH-os belül

1 707 904

1 707 904

5 878 868

3 446 706

3 446 706

3 446 706

3 446 706

8 256 652

3 446 706

3 446 706

3 446 706

7 225 227

48 903 497

~

70 383 436

70 383 436

1 500 000
2834411

I 750 000
2834411

5 187 500

5 187 500

6.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-os
belül
Közhatalsni bevételek
Müktldésibevélelek

2834411

2834411

2 100 000
2834411

I 500 000
2834411

I 500 000
2834411

1 200 000
2834411

5 187 500
2834411

5 187 500
2834411

1 750 000
2834411

I 500 000
2834410

33 550 000
34012931

7.
8.

Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

240 000

9.

Felhalmozási célú átvett pétszeszközök

41 666

4] 666

41 666

41 666

4] 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

500 000

10

Finanszírozási bevételek

10.

Költségvetési maradvány igény-bevétele

5.

II

llevételekötszesen:

II.

Kiadások

12

2 625 158

2 625 158

30 878 742

30 878 742

42 938 679

12 309 937

19 918 401

17 486 239

14 398 740

13 798 740

13 798 740

18 308 686

30 625 600

17 486 240

14 048 740

87 960 696

303 079 438

Szetnélyijuttatások

6 890 979

6 890 981

6 890 981

6 890 981

6 890 981

6 890 981

6 890 981

6 890 981

6 890 981

6 890 981

6 890 981

6 890 980

82 691 769

12.

Munkaadókat teilselőjántiékokés
szoctatts Itozzajarulast ado

I 218 332

I 218 333

I 218 333

I 218 333

I 218 333

I 218 333

I 218 333

I 218 333

I 218 333

I 218333

I 218 332

I 218332

14 619993

13
13.

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbelijuttatásai

5 601 084

5 601 084
612500

5 601 084
612500

5 601 084

5 601 084
612 500

5 601 084

5 601 084
612500

5 601 084
612 500

5 601 084

5 60] 084
612 500

5 601 084

5 608 081

612 500

612500

612 500

67 213 005
7 350 000

14
84.
IS
IS.

Egyébmüködésicélükiadások
Benslsázások
Felújitások
Egyéb felhalmozási kiadások

116660
98 425

2308757
98 425

116660

4925861
635 000
11048434

116660
146 850
11048434

116660
2 773 680
11048434

116660

116660

116660

2998878

11048434

5716660
50000
11048434

11048434

11048434

11243300

86882736
3 802 380
99630772

16

Tartalékok

273 880

273 880

273 880

273 880

273 880

273 880

5 814 244

ló.
17

Kölcsön nyújtása
Finanszírozási kiadások

17.

Kiadásokösszesen:

303 079 438

IS

Egyenleg

612 500
116660

612500

11048434
1 390 322

612 500

I 390 321

I 390 321

18 275 758

15 928 304

18 120 40]

25 487 992

30 932 193

25 634 842

28 535 552

25 761 872

34 040 530

25 761 872

25 761 871

28 838 251

24662921

-3618367

1798000

-8001753

-16533453

.11836102

-14736812

-7453186

-3414930

-8275632

.11713131

59122445

2 445 881

2 628 658

5 074 539

3. számú tájékoztató tábla
A 2019. évi általános működés és ágazati fcladatok támogatásának alakulása jogcímenként-beszámítás után

3 számú tájékoztató

adatokforintban
Jogcím
1

2019.

évi támogatás Összesen
2

település üzemeltetési nonnativák
-

zöldterüietkarbantartás

3 744 170

-

közvilágítás

5 984 000

-

köztemetö fenntartása

1 600 804

-

közutak, hidak fenntartása

3 239 290

-

egyéb önkotmányzati feladatok támogatása

6 000 000

-

üdülöhelyi feladatok támogatása

-

polgánnesteri illetmény támogatás

-

2016.évi úti józodó bérkompenzáció

261 900

-

gyenaekétkeztetés támogatása- dolgozói bértámogatás

7 828 000

-

gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása

2 674 649

-

pénzbeni eliátásokhoz hozzájárulás

8412 000

-

gyennekjóléti szolgálat

-

könyvtári és közmüvelödési feladatok támogatása

-

lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

-

óvodapedagogusok bértámogatása

-

óvoda működtetési támogatás

2 042 480
91 800
24 875 150
4285 600

Info beszámitás

Osszesen:

71 039 843

4. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
Ezer forintban I
Sor.
szam
~

Bevetelijogeim

Kedvezmény nélkül
.
‚
‚
elerheto bevetel

Kedvezmények

2

3

4

I

Ellátottak térítési díjának méltáiiyosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz n~tott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

II.

Idegenforgalmi adó épület után

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végeett iparűzési tevékenység

13.

Gépjánnűadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznositása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

I?.

Egyéb kölcsön elengedése

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Összesen:

osszege

5. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszeríísítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Ezer forintban !
Kiadás vonzata évenként
Sor.
szam

Kotelezettseg jogelme

1

2

~

.

2.

..

‚.‚

.

Szemünk Fénye’ program

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.
6.
7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.
9.

Felújítási kiadások felújitásonként

10.
11.

2016. előtti
.
.
kifizetes

2019

2020

2021

2022.
utaji

3

4

5

6

7

8

7 288 948

I 420 280

I 434 482

I 462 886

5 851 544

Osszesen

9=(4-l-5+6+7+8)

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

3.
~

Köt váll.
.
eve

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, sib.)

12.
Összesen (1±4+7+9+1 1)

2008

Ii 458 140

Jászboldogháza

6. sz. tájékoztató tábla a /2019 (..) önkormányzati rendelethez
Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének Összevont mérlege
BEVETELEK

I. n oihIórnt
Sor.
ails,
0
1.
o’

~j

3

9~
5~
7~
2.
2.1.
•

—ir

•t

7j

1Z~
3.
3.1.

7~
55
5~
3j

5~
4
4.1.
~

n~

5~
1T
7T
5.
~‚

~3
~

1V
jj

~
~

~j
j~

~
6.
~
~
~
~
~
7.
7.1.
~

~

3T

2.
g~
~

‘~5
1Z
9.
~

~7~T
5~V
j~j
Tt~•
III

1T
995
9T~

7Z

15.

48 903 497

sadatakfonnfban
.

.

.

2022. hieloinauiyani

adatok forintban
2022. c’ieloinnayvai

3
80 925 674
10 921 960
29 160 750
18 914 649
2 042 420

3
80 925 674
20 921 960
29 160 750
22 914 649
2 042 480

‚0 945 681
42 908 497

10 945 600
48 908 497

10 945 621
48 908 497

41 902 497

42 822 497

48 902 497

33 550 000
29400 000
4 400 000
25 000 000

33 550 090
29403 000
4 400 000
25 000 000

33 550 000
29 422 000
4 400 000
25 000 000

33 550 000
29 400 000
4 400 000
25 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

150 000
34 002 931
300 000
10 320 745
3 446 828
540 000
4010522
4 650 624

050 000
25604 091
300 000
II 352 220
3 791 511
594 000
4411 574
5115 626

050 020
20 130 650
300 000
12422000
4 170 662
053 400
4052732
5 127 255

150 000
30 909 265
300 000
03 736 912
4 587 720
708 740
5332005
6109 901

3 500
35 000

3 500
35 000

3 500
35 000

3 500
35 000

240 000

240 000

240000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

269 575 538

390 288 262

292814221

195594 036

30 070 742

12 905330

13 963 289

29 695 050

30 878 742

02 905 330

13 964 229

29 695 053

2625152

2 625 158

2 625 150

2 625 150

2 625 058

2 625 052

2 625 58

2 625 050

70383 436
70 303 436

(.iepjarmüada
Egyéb ánalaaaaalasi es saolgauiaiasi adok
Egyeb kazhaialim beveielck
Működési bevélelek tS.l.±...± 5.10.)
Keanlcicneloesises eflctcstekc
)zolgaliasasokelcsenseke
Koavetusest noltuliatsaik estébe
Oséajdossoa beveiclck
Elaiassdcjak
Kssadnilazoit alialasos tosgala. ada
Aiualasos hoigalnan ada visszalcnscsc
Buzsossios kaasénies

9 605 722
1 100 000

Egyeb penzagyi maveletek beveleles
Egyeb makodeat beveietek
Felbalmoatl bevécelek t6.1.+ ...+6.5.)
lsasszsenalasjavak enekeatese
Icgailauiak cnctcsiicsc
Egyel langyn ekozok enekesitess
Réaretedesek enéke000se
Reszesedesek megszsstescoesk opcsotoda levele itt
Működési célú átvett péa~s,k0s5k 07.1. + ... + 7.3.)
Mukodesu cciu garancia- es cezeategvailahasbol nscgterutesrk Aki-is kavolrol
Mnk&desicclú vlaszalcnletdo iamogaiasok. kolcsouak vtsszalar. Al-t-a tivatrol
Egyel makó dani cclii alvelt penzeizkoz
7.3.-bot EU-a lasiiogstas tkózvclles)
Fclhainozulai célú átveti pénzenaleacök tO.1.+8.2.+8.3.)
Felhauint. cela garancia- es kezeoseg’-aulnlasbol megsanulesek AM-n tivutrol
Fellnis’ cola vaazatenienda tanisgatasot, kolcaouok visazaler. Aj-l-t huvtlrol

500 000
500 000

toycb tcuoalraazass célú alvcll pcrizsoz
1.3.-bal EU-s saaiogalas tkozvellen)
KÖLTSEGVETESI BEVEFELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)
Hitel-. kölcoöatelvétel aislamhtiziartáaon tdvOlről (10.1+10.3.)
Hossza lejansiu leletek, kolcsansk trIsearte
LutvsWtaai cola hitelek, tolcsösok teleelele pelszagyi vallallcozaaol
Kós-id lcjáaalú leiclek, kalcacalk acts-dde
BelOhldI éniékpaphrok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)
l-otgsissi cola beloolo erteépapirok bevaliasa, etiekeatese
Foagatass colt bulioldu ésseépapirok kobocsalasa
Belekteirsi cola brüalds éasekpaparok bevalsass, eritkeaiese
aiclettesesi cola bullolds enekpaparok kabocaltasa
Maraitvániv igénvlsovéiclc (12.1. + 12.2.)

Alamaazisriaton belati megc100egezeset
Aslaanlaazianasas belüli siegelalegezesek úrlesztese

1~2T
1~37
~

20945832
48 903 497

iI-bal EU.alaniogatas
Köahatilml bevételek (4.l.+4.2.+43.+4.4.)
Helyi soak t4.l.l.s-4.0.2.)
. Vagyoni toptasu adók
- I enackelc es szotgalsaiassk adot

13.1.

nir

2020.é’i
..
ellirai,97at
3
80 925 674
20 921 960
29 160 750
18 924 649
2 042 420

Mukodes’ cola vatazalentenda tamogalasok kolcsüsók vlsszaleslilesi
Muaködasi cclii vissaalenlenda laiissgaiasok. kólcsosók igenybeveicts
Egyel makodasi cola ias,ogaiaaok bevetetci
2 9.-bot EU-s lassogalas
Felbalmsejtai célú táini0aláisk állnanlsáaaoláamn belilröl 03.l.+...+3.5.)
Fckaauunszasa cola oskormassysaii satsotaiasck
Fclhalmszaa cclii gansiscia- es kezesseg”allaiasbol mrgidsWesgk
Fethaimozast cotta vusszaoenoendó tamogatasok kolctluitk vuiizaienateae
Fethalmozast cola vssszalenlend, lamogalasot. kolcsonek genytevetele
Egyeb Iclkmlmozass cdlii lsnnsogasasok bevételei

Elozo cv kolasagvetesi nsnradvssyanac igenybeveirle
Ehazo cv vaulalkozasa maradvanyansk ogésybevetebe
BcltöltO Oaaaniirodsn bevételei 113.1. + ... + 133.)

537
~
1Z~

xadatokforinthan

2019. évi
..
eIoiran~~t
3
81 985 674
20 921 963
29 160 750
‚8 914 649
2 042 420

2
Önkonnáintit működési táanaenlásai (I.l.+...4-.1.6.)
Helyi oskontsanyzalok makodesetek athalanios Ionuagalaia
t)sksniianyzaick egyes kdzsnvelcso letadalaanalc lasssgalasa
e.~cornany7aIot zooúba es gyeniiekjoleto letadalasiak ianstgatása
Otskormaty-zaiot kaitlusalis teladalassato lausogasasa
Muukodesu cclii koz7ostositolt ttoirssyzaiok
Helyi Öuikorsiatysaiot k’ngeszaua sissogalasas
Működési célú láanooatások álanaháaarlúson belülről 02.l.+...+.2.5.)
Elvoaasok es bebseictek beveicict
Makó dcii cclii garancia- es kezessegvallatasbot megientlesek

12.1.
02.2.

‘Ix’

‚sdatokforhitban
.

Bevétel, jogclin

Hcieiek megantmlclese
KuIroldi Odaanszirozás bevételei tl4.1.+».14.4.)
Fargalass cola taltolda crtckpapaok bevauooza,
Oletetlesda colt Icaltoldu euiékpapirek bevuliasa enekeatése
Ktdlalda enekpapsrok kabocsalasa
Kaittoldi hslelek, kalcsanak lets-nets
Adósságboc lien kapcsolódó siármazékos Ogylelek bevélelei

06.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖsszesEN: (20. +

07.

KÖLTSÉGVETÉSI

...

+15.)

ÉS FINANSZÍROZÁSI aEVÉTELEK ÖSSZEsEN: (9+16)

-

33 503 900

15 530 480

16590047

32 320 209

303 079 432

205 818 750

209 404 068

227 914 245

KIADÁSOK
Z a táktúm’
Sor~
0mm
0.
0.0,
0.2.
0.3.
L4.
0.5
06
07
Ii.
IS.
too
ill
012,
0,03.
t.04.
005
2.
2.1.
22
23.
2,4.
23.
23.
25.
2,8.
25.
2,00.
2,00.
2,02.
203,
3.
3,t.
3.2.
5.
5,0.
5,2.
53.
6.
6.0.
6.2.
6.3.
6.4,

7.
7,1.
7,2.
73.
7.4
LK
081.
82,
83.
84
9.
10.

adatok fadnthrnr adatok fodathoa
.

Kaatiao’ jagotmek
2
MOkidéni k800tdewtéo kiadásai (ll+.+I,5,)
Sectoétyi juttatások
Munkaadökatterisetó járulékok éaszociáiísttonájárutási adó
Dotosi kiadások
Ettátottak péstzbelijtsttalásai
Egyéb működési célú kiadások
as t.5-ből - Elvonások és bojizeldsek
. Garancia- do kezoaaégváoalásból kijizotés AH-o beliilre
-Visozalégilendő lámosatátok. kölcsösök nyújtása AH-o belülre
- Visozaréritendő támogatások. kölcoöaök otrleszoéso All-n be001re
. Egyéb működési odtú támogalások AH-o bolálre
- Gannets és kezcsségválalásbbt kEzelés AH-o kivülro
- Visozatérátcodő támogatások, kölcsöoők nyújtása AJ-l-s kivútro
- Ajitiegés téaek. átiámogalások
- Ksmattástaorraeások
. Eovéb mikődési célú támogatások állandsáztaslásos kivá Ire
Felbotmoaási kőttaégvetés tdadásot (2,1+2,3,4-2.5.)
Hantltázások
2.0 -bOt EU-a forrásból megvalósuló bombázás
Felújítások
2.3.-bál EU-a forrásból mgsvalóodó fgtújttáa
Egyéb felltatessazási ktadásek
2 5.-köt
- Garancia-és kezességváttatásbál kEretét Alt-n batHer
- Visozatéritondő támogatások. kötcsöoók nyújtása AH-o betütre
- Visazatéritondő támogatások. kötcsötsök törleoztéso AH-o brOiler
Egyéb frikalmozázi célú támogatások AH-s betűtrc
- Gasaocia- do keseoségváoalásbát kEzelés AH-o kívülre
- Visszatérítendő támogatások. kotesótók nyújtása Alt-n kisötrg
- Lakástámogatás
Egyéb fotholrtocást célú támogatások áosasstaislatláson kivötre
Tarraléktk (31+3.2.1
Altatánoatas1alék
Cétiatsaték
KÖLTSÉGVETÉSI oa4sÁsoK ÖsSZESEN (0+2+31
Hitel-. kitcs0000rlegáéa áttamhásiortáton Iehűtt-o (5.1. + ... + 5.3.)
Hosszú lejáratú ttitetek. kttcsóoök tttlerztése
Likviditási ettú hitetok. kölesőnők tőrtoszsáte pénzügyi ‚‘ásatkoaássak
Rővid triáratú hitotete. kőtcsőltük tőtleoztéte
Betrtttdl drtékpaplrok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
Fotgatási célú betfőtdi drtékpapkotc ‚ásárlása
Forgatási cétú brEatH énékpapárok bováltása
Befektetési cétú beltőldi éetékpaptrok vásátlása
Btfektetési cótú bettlidi énókpapirok beváltása
Eettttdl űnanatárorás klatlátot (7.1. + ... + 7.4.)
Átlonúsázsaeiásots belüli megolőlegezésok fotyásitása
Attamháztaesásott betöti megetötegezések vissaadizetéte
Féazerrkőzők boaéaként othelyezéao
Köapooli ieánfláozervi támogatás fotyásitása
Pétsügyi ásta kiadásai
Küttőidi Onantatrodis kiadásai (6.1. + ... + 6.4.1
Foagstási cétú koltőtdá ét-lékpapirok vásáetása
Betekteidai célú kültlldi értékpapírok beváltása
Külföldi értékpapírok beváltása
Kúttőtdi hiagtek. kőtcaőtsők tőtlesztége
FONANSZÍROZÁSt KL4I3ÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+0.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

adatokfodatboa

adatok forintban

2019. évi
.
etotráttysst

2020. évi
‚ .
eIo’rany~sI

3
180 757 503
02 691 769
14 619 993
67203 005
7 350 000
06 002 736
000 049

3
196 003 740
06 026 357
05350 993
70 573 655
7350 000
16 002 736
080049

3
200 020 200
90299402
15 965032
77 631 011
7 350 000
06 002 736
080 049

3
219 079 236
93 000 394
16443 903
05394 023
7350 000
16 802 736
000 049

II 700 590

ii 700 590

it 700 590

it 710 590

4 992 097
003 433 152
3 802 380

4 902 097
3 760 470
3 760 470

4 992 097
3 760 470
3 760 470

4 992 097
3 760 470
3 760 470

298094 899

200 744 210

III 888 670

222039 706

5074 539

5 074 539

S 074 539

5074 539

2 445 801
2 628 650

2 445 880
2 628 650

2 445 Ott
2 628 658

2 445 880
2 628 658

5 074 539
303 079 430

5 074 539
205 000 750

5074 539
216 963 210

5 074 539
227 904 245

aef’ateskforisthan

adatok fortnttsan

..

2021. e’setosraoyzat

.

2022. enclatranyzat

99 630 772

5 004 244
5 004 244

KÖLTSÉGVETÉSI. FONANSZÍROZÁSI EEVÉ]’ELEK És KIADÁSOK EGYENLEGE
Ass eúlbtdrat
I

Kottségvetési toiáoy,ttbblee(klltoégveiési Itovétetek9.sor- kőitoégvetési ktadáotk4.str) (+1-)

2

Fittansadroási bovétetek, kiadások egyentege (Ooantsárodáso bendiolek 06, sor - üoattsároaátt
idadátok 9. aor) (+1-)

adatokforintban adotokforhttban
—20429360

-10455949

.09 073 050

.27 245 670

20 429 361

10455949

It 505 500

27 245 670

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
Ajánlatkérő technikai azonosítója: ………….
Ajánlatkérő EKR azonosítója: EKRSZ_.............

4. napirend

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Vállalkozási szerződés
„A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési munkálatainak
elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárásban
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EKR AZONOSÍTÓ:
EKR…………..
Építési beruházás

Figyelem!
A tárgyi eljárás a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a
közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (a
továbbiakban: EKR) kerül megindításra.
Az EKR rendszerben bonyolított eljárásra irányadó az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet.
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Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115.§ (1)
bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytat le Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi
piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyban.
Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a tárgyi közbeszerzési eljárást a
Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével
bonyolítja.
Az EKR működéséről, valamint igénybe vételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezik.
Figyelem!
Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció
szükséges.
AZ EKR rendelet 6. § (6) bekezdése értelében ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő
hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben azzal, hogy az ajánlatkérő a részvételre vagy
ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőt az EKR-en kívül előzetesen felhívhatja a
regisztráció megtételére.
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja
elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR.../reszletek
A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint ajánlatkérő a nyílt eljárást megindító felhívást nem
hirdetmény útján teszi közzé, azt az EKR rendszeren keresztül küldi meg gazdasági szereplő
részére.
Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be
részvételre jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte,
azaz az EKR rendszerben regisztráltak.
Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást
megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani
olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító
felhívást.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás EKR útján történő megküldésével tisztelettel kéri fel Önt
ajánlattételre.
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Ajánlattételi felhívás
1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat (5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.)
Tel:

+36 57/460-011

Fax:

+36 57/460-012

Email:

polgarmester@jaszboldoghaza.hu

Képviseli:

Szűcs Lajos - polgármester

Ajánlatkérő EKR azonosítója: EKRSZ_....
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EKR AZONOSÍTÓ: EKR…..
2.

Ajánlatkérő nevében eljár:

SANSZ Projekt Iroda Bt. (5100 Jászberény, Blénessy János utca 24/F.)
Tel:

+36 57/886-298

Fax:

+36 57/886-298

Email:

sansz@pr.hu

Képviseli:

Sebestyén Klára

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Név:

Sebestyén Klára

Lajstromszám:

00419

Figyelem!
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha a 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendeletből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik.

3.

A választott eljárás

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § ában rögzített feltétel fennállása alapján, a jelen ajánlattételi felhívás megküldésével a Kbt. Harmadik
része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez, a Kbt. 40. § (1) bekezdésére tekintettel a
Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes elektronikus rendszer igénybevételével.
Az elektronikus közbeszerzési alkalmazás létrehozataláról, működéséről, valamint igénybevételének
feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet rendelkezik (továbbiakban: EKR Rendelet).
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
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igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni.
4. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési
helye és pénzügyi feltételei
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha a 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendeletből más nem következik – elektronikus úton, az EKR-ben történik.
A Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljeskörű,
közvetlen és díjmentes elektronikus elérhetőségre irányadó az EKR Rendelet 14. § (1) bekezdése,
mely szerint ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként a közbeszerzési dokumentumok
elektronikus elérhetőségének megjelölésére utal [Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pont, 84. § (1) bekezdés
c) pont, 92. § (1) bekezdés c) pont, 94. § (4) bekezdés c) pont], ez alatt az EKR-ben folytatott
eljárások tekintetében azt az információt kell érteni, hogy a közbeszerzési dokumentumok az
EKR-ben milyen elérhetőségen érhetőek el.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot az EKR rendszerben teszi közzé az alábbi elérhetőségen:
EKR rendszer elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR.../reszletek
A közbeszerzési eljárás EKR azonosítója: EKR….
Figyelem!
Az EKR Rendelet 20. § (3) bekezdésnek megfelelően a Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglalt
követelmény nem alkalmazandó.
5.

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása”
kivitelezési munkálatainak elvégzésére
6.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. rész:
A közbeszerzés tárgya:
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” keretében
a Piac felújítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére
A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása”
kivitelezési munkálatainak elvégzésére a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti
paraméterekkel:
Ajánlattevő feladata:

4

CPV: 45000000-7
Fő tárgy: Építési munkák
További tárgyak:
45112420-5 Alapásási munka
45210000-2 Magasépítési munka
45223000-6 Szerkezetek építése
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45232453-2 Vízelvezető cső építése
45261210-9 Tetőfedés
45262500-6 Kőműves és falazási munka
45262650-2 Burkolómunkák
45310000-3 Villamos szerelési munka
45430000-0 Padló- és falburkolás
45442100-8 Festés
2. rész:
A közbeszerzés tárgya:
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” keretében
a Ebédlő felújítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére
A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása”
kivitelezési munkálatainak elvégzésére a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti
paraméterekkel:
Ajánlattevő feladata:
CPV: 45000000-7
Fő tárgy: Építési munkák
További tárgyak:
45210000-2 Magasépítési munka
45223000-6 Szerkezetek építése
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45232453-2 Vízelvezető cső építése
45261210-9 Tetőfedés
45262500-6 Kőműves és falazási munka
45262650-2 Burkolómunkák
45310000-3 Villamos szerelési munka
45430000-0 Padló- és falburkolás
45442100-8 Festés
7.

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés határideje: A szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap.
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A munkaterület átadására legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 15 munkanapon belül
kerül sor.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
8.

A teljesítés helye:

1. rész:
NUTS-kód: HU322
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 21. 29 hrsz (Piac)
2. rész:
NUTS-kód: HU322
5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor u. 4. 812/2 hrsz. (Ebédlő)
9.

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint kötelezett pénz fizetésére
kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
1.2. részek:
Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes Ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során - a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős - késedelembe esik
- beleértve az átadás-átvételi eljárás során észrevételezett hibák, hiányok kijavítására tűzött
póthatáridő megszegését is - úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér
mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a - –nettó vállalkozói díj 1 %a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A kötbérmaximum elérése esetén ajánlatkérő jogosult
– anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést az Ajánlattevőhöz intézett
egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni, amely okán a
nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Ajánlattevőt a késedelmi kötbér
megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér
összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámítani.
Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes Ajánlattevő felelős,
meghiúsul vagy Ajánlattevő a teljesítést megtagadja vagy a szerződésből eredő kötelezettségeit
súlyosan megszegi, a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését
kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).
A szerződés körében érvényesített valamennyi kötbér együttes mértéke (vagyis a késedelmi és a
meghiúsulási kötbér együttes mértéke) nem haladhatja meg a szerződés szerinti nettó vállakozói díj
30%-át.
Jótállás: Értékelési résszempont, időtartama a nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti mértékű, de
nem lehet kevesebb, mint a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap. A 36
hónapnál rövidebb jótállási időtartam megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jótállás a teljes kivitelezésre vonatkozik.
Jótállási biztosíték: mértéke az - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 3 % -a, amely a sikeres
műszaki átadás-átvétel időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart. A jótállási
biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási
biztosíték nyújtható a nyertes ajánlattevő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában
foglaltak alapján meghatározott módon.
Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jótállási
biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.
10. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása a Vidékfejlesztési
Alapból, valamint a Magyar Állam Központi Költségvetési Előirányzatából történik.
Projekt címe: „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1940214827 iratazonosító számon benyújtott
projekt
Projekt azonosítószáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
A támogatás intenzitása: 90 %.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kifizetések pénzneme magyar forint.
A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és
hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt.
135. § (1) – (3) és (5) bekezdés alapján átutalással kerül sor. Abban az esetben, ha ajánlattevő a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, valamint a
32/B. §-ban meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.
A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletnek megfelelően
történik.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 1 (egy)
darab előlegszámla, valamint 2 (két) darab számla, azaz 1 (egy) részszámla és 1 (egy) végszámla
benyújtására ad lehetőséget. (mind a két rész esetén)
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – teljes nettó
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Az
előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor.
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Az előleg elszámolása 100 %-ban a végszámlában történik.
Ajánlattevő a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult:
1. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 50%-os készültségi
szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 50 %-ának megfelelő mértékben,
Ajánlattevő a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és
a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően az ajánlatkérő
által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték 50 %-ának megfelelő
mértékben.
Tekintettel arra, hogy a tárgyi munka (Piac) engedélyköteles építési tevékenység, Ajánlattevők
kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §
rendelkezéseit, amely alapján az ÁFÁ-t a Megrendelő fizeti meg.
Tekintettel arra, hogy a tárgyi munka (Ebédlő) nem engedélyköteles építési tevékenység,
Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
142. § rendelkezéseit, amely alapján az ÁFÁ-t a Vállalkozó fizeti meg.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
12. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e
ajánlatot:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt,
tekintettel arra, hogy a létesítmény összefüggő műszaki tartalma és a kivitelezés természete nem teszi
lehetővé a kivitelezés részekre bontását.
13. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
1-2. részek:
A Kbt. 76. § (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján a
legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint:
Résszempont

Súlyszám
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1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) (egész számot szükséges
megadni)
2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti
MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr.
szerinti végzettséggel rendelkező szakember végzettségének
megszerzésétől számított, magasépítési kivitelezési szakterületen
szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) (min.0 hónap – max.
60 hónap):
3. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt
36 hónapos jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás
(hónap) (min.0 hónap – max. 24 hónap) (egész számot szükséges
megadni):

70

20
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Figyelem! Ajánlatkérő az EKR rendszerben az értékelési szempontokat úgy állította be, adta
meg ,hogy azokat egész számokban szükséges megadni.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-10.
Ajánlatkérő az értékelési szempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás szempontjai szerinti
tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési
pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi
elemhez viszonyítva kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot.
Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja szerinti
fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. és 3. értékelési részszempontok esetében a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökség
„Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra
javasolt képlet alkalmazásával történik.
( Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb
megajánlásból levonásra kerül.)
Az értékelés módszere az alábbiakban kerül részletesen kifejtésre:
1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
Az 1. értékelési részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás kitöltésével kell meghatározni, nettó
forintban.
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Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték
kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének
megfelelően kevesebbet.
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
P

Alegjobb
Avizsgált

ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

Pmax  P min   Pmin

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős
műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.
(VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel rendelkező szakember végzettségének megszerzésétől
számított, magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap)
(min.0 hónap – max. 60 hónap):
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.
Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az
adott szakember vonatkozásában.
Ajánlattevő a 60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja,
azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. §
(1) bekezdése alapján.
Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben részt vevő szakember szakmai
tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0 pontot fog
kapni. Ajánlattevő 0 hónap tapasztalati időt is megajánlhat. 0 hónapos tapasztalati időtartam
megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlásnak a
felolvasó lapon a szakmai tapasztalati időtartamok megjelölése mellett annak a személynek a
megnevezését (szakember neve) is tartalmazniuk kell, akivel az adott szakmai tapasztalati
időtartamot igazolni kívánják. Amennyiben a teljesítésben részt vevő megajánlott szakember az
ajánlattétel időpontjában már rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor a felolvasó lapon fel kell tüntetni a fentiek mellett a
szakember kamarai nyilvántartási számát is.
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő
értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az esetben is a
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme
ezen értéknél kedvezőbb).
Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalatára (2.
értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alátámasztó
szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló dokumentum másolatát és amennyiben az ajánlattétel
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időpontjában rendelkezésre áll, a kamarai határozat benyújtásával, vagy a kamarai névjegyzékben
szereplés útján (kamarai nyilvántartási szám feltüntetésével) kell igazolnia a szakember tekintetében
a felelős műszaki vezetői jogosultságot. Amennyiben a teljesítésben részt vevő megajánlott
szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal és azt a fentiek szerint igazolja, abban az
esetben Ajánlatkérő már nem vizsgálja a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki
vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr.
szerinti végzettség meglétét.
A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy abból a jelen részszempont szempontjából
releváns – a felolvasólapon feltüntetett hónapokban megadott időtartamú – szakmai tapasztalati
időtartam megállapítható, ellenőrizhető legyen.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben résztvevő szakember tekintetében a
benyújtandó szakmai önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a bemutatott
szakember az megajánlott értékelendő szakmai tapasztalati időt, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti
MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges
266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettségének megszerzését követően magasépítési kivitelezési
szakterületen szerezte.
A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés
teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában bemutatnia,
aki legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MVÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempontra, úgy csak
nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel rendelkeznie, ennek megfelelően az ajánlatban
csak nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára gondoskodik a
teljesítésbe bevonni kívánt MV-É felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásba vételéről. Ilyen
esetben a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre a kamarai határozat benyújtásával, vagy a
kamarai névjegyzékben szereplés útján kell igazolnia a szakember tekintetében a felelős műszaki
vezetői jogosultság meglétét.
A fentiek szerint ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő, hogy nyertes Ajánlattevőnek a
szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultságú, a teljesítésbe bevonandó szakemberrel.
Ajánlattevő a 60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja,
azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. §
(1) bekezdése alapján (ha kedvezőbb, akkor ebben az esetben A legkedvezőbb = 60 hónap).
Az értékelés módszere a 2. értékelési részszempont esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt.
77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározásához” elnevezésú útmutatójában található, a két szélsőérték közti megajánlásra javasolt
képlet alkalmazásával történik.
( Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb
megajánlásból levonásra kerül.)
A pontozás módszere:
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Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin
ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont
A legkedvezőbb: 60 hónap
A legkedvezőtlenebb: 0 hónap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
3. részszempont: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos
jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás (hónap) (min.0 hónap – max. 24 hónap):
A 3. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapban szükséges megadni.
A 3. részszempont esetében a 24 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén ajánlattevő a
maximális pontszámot kapja, azaz Ajánlatkérő a 24 hónapnál kedvezőbb megajánlást
többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján (ha kedvezőbb, akkor ebben az
esetben A legkedvezőbb = 24 hónap).
Az értékelés módszere a 3. értékelési részszempont esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt.
77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározásához” elnevezésú útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra
javasolt képlet alkalmazásával történik.
( Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb
megajánlásból levonásra kerül.)
A pontozás módszere:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin
ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont
A legkedvezőbb: 24 hónap
A legkedvezőtlenebb: 0 hónap
Fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a
legnagyobb. Tehát az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb (legnagyobb összpontszámú) érvényes ajánlatot tette.
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Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat
minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési
szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott
ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást két
vagy több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza.

Fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a
legnagyobb. Tehát az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb (legnagyobb összpontszámú) érvényes ajánlatot tette.
Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat
minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési
szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott
ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást két
vagy több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza.
14. A kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá
tartozik.
A kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nyilatkozatot az EKR
rendszerben erre szolgáló űrlap segítésével nyújtja be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint
Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján
ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról. Ajánlattevő a Kbt. 67.
§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR űrlap segítségével nyújtja be.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő –
ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok
hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró
okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5)
bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti
– jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolják a megbízhatóságát.
A Kbt. 64. § (2) bekezdése alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti
véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság
Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló
gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A
jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal
egyidejűleg köteles benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró
okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
15. Az alkalmassági követelmények:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem határoz meg alkalmassági
követelményeket.
16. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt.
71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Ajánlatkérő a hiánypótlás, felvilágosítás kérést, számítási hiba javításra vonatkozó információkat az
EKR rendszeren keresztül küldi meg ajánlattevők részére.
Az EKR rendszer a hiánypótlási felhívásról, felvilágosítás kérésről az eljárás összes ajánlattevőjének
e-mail értesítést küld. Az értesítés azt tartalmazza, hogy adott eljáráshoz hiánypótlási felhívás vagy
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felvilágosítás kérés érkezett. Az ajánlattevő, az EKR-be történő bejelentkezését követően, az eljárást
megnyitva, tudja megtekinteni a hiánypótlási felhívás, illetve a felvilágosítás kérés részleteit.
17. Ajánlattételi határidő:
Az ajánlattételi határidőre az EKR rendelet 15-17. § irányadóak.
2019. április 02. 16:00 óra
18. Az ajánlat benyújtásának címe:
Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlatok felbontásának helyére utal [Kbt. 50. §
(2) bekezdés r) pont], ezt az információt az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében csak abban az
esetben kell feltüntetni, ha a 3. §-ban foglalt valamely okból nem elektronikusan történik az
ajánlattétel.
Az ajánlat benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
A benyújtás módja: elektronikus úton, az EKR rendszerben.
19. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
20. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az
ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Figyelem!
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét az EKR rendelet 16-17. § -ban foglaltakra!
2019. április 02. 16:00 óra
21. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az EKR rendelet 14. § (2) bekezdése irányadó az alábbiak szerint:
Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlat benyújtásának címére utal [Kbt. 50. §
(2) bekezdés p) pont], ez alatt az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében az EKR internetcímét
kell érteni.
22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5)
bekezdésére.
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Figyelem!
A Kbt. 55. § (7) bekezdése: Az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat
benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot
visszavontnak kell tekinteni.
A fenti Kbt. rendelkezés tekintetében irányadó az EKR Rendelet 18. §-a, mely szerint az
ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
23. Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 114. § (11) bekezdését:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését.
24. A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
25. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
26. Egyéb információk:
1) Az ajánlat formai követelményei: Az ajánlatot írásban az EKR rendszerben szükséges benyújtani.
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát.
Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni.
Az EKR-ben lefolytatott eljárás tekintetében ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új
ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
Kérjük, hogy ajánlattevő az ajánlattétel során az EKR rendszerben az ajánlat részeként benyújtandó
beárazott költségvetést .xls vagy .xlsx szerkeszthető formában is szíveskedjenek benyújtani.
A beárazott költségvetést nyomtatott formában, cégszerű aláírással ellátva (elektronikus kép)
valamint elektronikus úton excel file, .xls vagy .xlsx formátumban is kell az ajánlatban csatolni.
Amennyiben a beszkennelt, cégszerű aláírással ellátott beárazott költségvetés tartalma és az excel
file formátumban benyújtott beárazott költségvetés tartalma eltérő, úgy a cégszerű aláírással
benyújtott beárazott költségvetés tartalma az irányadó a bírálat során!
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az
ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének
kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő
részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik.
Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a
gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg.
A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért
felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak
az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
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2) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell
tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Az EKR-ben az ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapkéntlétrehozta a felolvasólap mintáját,
amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
3) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját;, külföldi
illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen
dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;
3. Ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e
változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlattevő köteles erre vonatkozó
nyilatkozatát is csatolni.
Egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. §
(1) bekezdése rendelkezései figyelembevételével, egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult
személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát,
vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja
bármely olyan dokumentum egyszerű elektronikus másolatának ajánlatában történő csatolását, amely
alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta,
közjegyző által hitelesített nyilatkozat).
4) Az Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben, az arra
vonatkozó űrlap kitöltésével nyújtja be. Az EKR rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az eljárásban a
gazdasági szereplőknek nem kell a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot benyújtani.
A gazdasági szereplő az EKR-ben a regisztráció során rögzíti, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
5) Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti információk megadását.
6) Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai alapján
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tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon
tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással
vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények
vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással
rendelkezik,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
 da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a
leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár.
Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nyilatkozatot az EKR
rendszerben erre szolgáló űrlap segítésével nyújtja be.
7) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is be lehet nyújtani, azonban az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható
az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra
a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum
egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra
vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat
csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként
is, az ajánlatkérő azonban – a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg
elektronikus aláírás alkalmazását.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara
által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot
közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja
elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
8) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A
Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
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ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő
felel. Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó.
9) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az
ajánlattételi felhívás megküldésének napján, a referenciák tekintetében a teljesítés napján, árbevétel
tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem
magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül
a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk)
vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
10)
Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint adja
meg. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás
megküldésére),. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának Kbt. 56. § (3) bekezdés
szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapot, mint
válaszadási határidőt megelőző negyedik nap.
Az ajánlattételi szakaszban az EKR-en keresztül tudnak a gazdasági szereplők kérdezni, és
ajánlatkérő is, az EKR-en keresztül adja meg az eljáráshoz kapcsolódó válaszokat.
A kiegészítő tájékoztatásról az összes érintett gazdasági szereplő e-mail értesítést kap. Az értesítés
annyit tartalmaz, hogy adott eljáráshoz kiegészítő tájékoztatás érkezett. Bejelentkezést követően az
eljárást megnyitva, a megfelelő felületen tudják az érintett gazdasági szereplők megtekinteni a
kiegészítő tájékoztatás részleteit.
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő,
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti
érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
11) Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább
10.000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény mértékű teljes körű építési-szerelési
tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra mindkét rész esetén.
Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a fenti értékig terjedő fedezetet nyújtó teljes körű építésiszerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
12) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká
nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká
nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
13) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást a Kbt. 35. § (2) és (6) bekezdése szerinti tartalommal.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell
a közös ajánlattevők megjelölését. A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján
közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében
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eljárhat.
A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
14) Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott költségvetéstől
eltérni nem lehet.
Ajánlattevő köteles csatolni a beárazott költségvetést nyomtatott formában, cégszerű aláírással
ellátva (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető, elektronikus kép) valamint elektronikus úton
excel file, .xls vagy .xlsx formátumban is.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, melyeknek a
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek
ingyenesen teszik elérhetővé.
16) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő
nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy
(projekttársaság) létrehozását.
17) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
18) Ajánlatkérő az 1. és a 2. értékelési szempontra tett megajánlások alátámasztása kapcsán az
ajánlat részeként benyújtandó árazott költségvetést és a szakmai önéletrajzot szakmai ajánlatnak
tekinti.
19) Az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
20) Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg
tudja jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő előírja az EKR-ben csatolt
formában benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra
vonatkozó követelményeket, az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő Microsoft Office 2010 programcsomaggal, és Adobe Acrobat Reader DC 2017 teljesen
kompatibilis, továbbá általánosan hozzáférhető ingyenes vagy szabad szoftverrel megnyitható
dokumentumokat fogad el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10.
§ (1) –(4) bek.; 11. § (1)-(4); (7) bek.; 12 § (2) bek..
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire
vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az
ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és
úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek.
Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai
követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem
tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett
dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel
kell eljárni.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire
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vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az
ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver
megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik –
csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok
olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a
dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő
az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira
figyelemmel kell eljárni.
21) Iratbetekintés:A Kbt. szerinti iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok
tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja.
22) Eredménytelenség:Az EKR Rendelet 20. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő eredménytelenné
nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR
működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek
érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
23) Számítási hiba (Kbt. 71. § (11) bekezdés):
Az EKR Rendelet 20. § (5) bekezdés alapján:
A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban
az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás
eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A
számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés
tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az
összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot.
Figyelem!
Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan
teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
24)
Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő az Ajánlattevő által beárazott és cégszerűen aláírt költségvetési
kiírást tekinti szakmai ajánlatnak.
27. Az ajánlattételi felhívás EKR-ben történő megküldésének napja: 2019. március ….

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
képviseletében
Sebestyén Klára
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Lajstromszám: 00419
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
a
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-ában
rögzített feltétel fennállása alapján megindított, Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési
eljáráshoz.
1.

Az eljárás általános feltételei:
1.1.

Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás (a
továbbiakban: „Felhívás”) I.1.) pontjában meghatározott szervezet (a
továbbiakban: „Ajánlatkérő”).

1.2.

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt.
előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: „Közbeszerzési
dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául,
lemondva saját szerződéses feltételeinek érvényesítéséről.

1.3.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a Közbeszerzési
dokumentumok vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben ellentmondás található tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában
készült iratanyagok tartalma között, úgy elsősorban a Kbt., másodsorban a
Felhívás, harmadsorban pedig a Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit
kell irányadónak tekinteni.

1.4.

A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a
Közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki leírásnak.

1.5.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a
Közbeszerzési dokumentumokban megadott összes utasítást, formai
követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat
érvénytelenítését vonja maga után:



ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a
kitűzött határidőkre, vagy
ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a
Közbeszerzési dokumentumokban megadott minden követelménynek.

1.6.

Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése
érdekében készítette.

1.7.

Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy a jelen Közbeszerzési
dokumentumok mellékleteként átadott nyilatkozatminták és iratminták
alkalmazásával készítsék el ajánlatukat, azzal, hogy az ajánlattevők
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természetesen azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve –
amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - alkalmazását
mellőzhetik.
A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján
amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként
a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az
adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt
akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven
történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő eltérő
nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az
elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat
felelős fordításának kell tekinteni.

2.

1.8.

Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra,
hogy az ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az
ajánlattevők felelősek.

1.9.

Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely
dokumentum csatolása nem szükséges, vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő
megkéri az ajánlattevőket, hogy az oldalszám helyére az N.R. (mint nem
releváns) megjelölést szíveskedjenek feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen
egyéb egyértelmű megjelölést is elfogad).

Kiegészítő tájékoztatás:
2.1.

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a
Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta
előtt.

2.2.

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet az EKR-en keresztül kell eljuttatni
ajánlatkérő részére azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet minden
esetben szerkeszthető formátumban is fel kell tölteni az EKR-be!

2.3.

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben
megérkezzen.

2.4.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők részére az EKR-en
keresztül küldi meg.

2.5.

A Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően a kiegészítő tájékoztatást az
ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni.
Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő
rendelkezésre, a Kbt. 52 § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi
határidő meghosszabbításának lehetőségével.
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3.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e
ajánlatot:
Ajánlatkérő a rész-ajánlattétel lehetőségét biztosítja tárgyi közbeszerzési eljárás
során.

4.

A kizáró okok:
1-2. rész:
4.1.

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.

4.2.

A kizáró okok igazolási módja:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a
fenti kizáró okok hatálya alá, valamint Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles
benyújtani a kizáró okok hiányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt
tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az
adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.)
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben
az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól
függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az
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adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt
mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az
előírt kizáró ok az eljárás során következett.
A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f)
pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása
ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a
bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén
a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta,
hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan
intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolják a megbízhatóságát.
A Kbt. 64. § (2) bekezdése alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §
(4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti
jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági
szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt
elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban
az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 7. §
szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
5.

Az alkalmassági követelmények:
5.1.

6.

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem határoz meg
alkalmassági követelményeket.

A szerződés biztosítékai:
1-2. rész:
6.1.

Késedelmi kötbér:
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Amennyiben nyertes ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során - a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős
- késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi
kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a
nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a, maximum a teljes nettó szerződéses
ellenérték 20%-a. A kötbérmaximum elérése esetén ajánlatkérő jogosult –
anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést az
Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani
vagy a szerződéstől elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő meghiúsulási
kötbérfizetésre lesz kötelezett. Ajánlattevőt a késedelmi kötbér megfizetése nem
mentesíti a teljesítés alól.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott
késedelmi kötbér összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámítani.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés alól nem
mentesít.
6.2.

Meghiúsulási kötbér:
Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Ajánlattevő felelős meghiúsul
vagy Ajánlattevő a szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi,
ajánlattevő a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése alapján a
meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
A szerződés körében érvényesített valamennyi kötbér együttes mértéke (vagyis a
késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttes mértéke) nem haladhatja meg a
szerződés szerinti nettó vállakozói díj 30%-át.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott
kötbér összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámítani.

6.3.

Jótállás:
Értékelési résszempont, időtartama a nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti
mértékű, de nem lehet kevesebb, mint a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától
számított 36 hónap. A 36 hónapnál rövidebb jótállási időtartam megajánlása az
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jótállás a teljes kivitelezésre vonatkozik.

6.4.

Jótállási biztosíték:
A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 3 % -a, amely a szerződés teljesítésének – a sikeres műszaki
átadás-átvétel – időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart. A
jótállási biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre
bocsátani. A jótállási biztosíték nyújtható a nyertes ajánlattevő választása szerint
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján meghatározott módon.
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Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia
ajánlatához a teljesítési és jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére
bocsátásáról.
A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
7.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
1.rész:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása a
Vidékfejlesztési Alapból, valamint a Magyar Állam Központi Költségvetési
Előirányzatából történik.
Projekt címe: „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1940214827
iratazonosító számon benyújtott projekt
Projekt azonosítószáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
A támogatás intenzitása: 90 %.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Az ajánlattétel, a
szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és
hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés,
illetőleg a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5) bekezdés alapján átutalással kerül sor. Abban az
esetben, ha ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. §-ban, valamint a 32/B. §-ban meghatározottak szerint kerül sor
az ellenszolgáltatás teljesítésére.
A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.)
Kormányrendeletnek megfelelően történik.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján 1 (egy) darab előlegszámla, valamint 2 (két) darab számla, azaz 1 (egy)
részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – teljes
nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg
igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
kerül sor.
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Az előleg elszámolása 100 %-ban a végszámlában történik.
Ajánlattevő a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint
jogosult:
1. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 50%-os
készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 50 %-ának
megfelelő mértékben,
Ajánlattevő a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki
átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba
adását követően az ajánlatkérő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani a nettó
szerződéses ellenérték 50 %-ának megfelelő mértékben.
Tekintettel arra, hogy a tárgyi munka nem engedélyköteles építési tevékenység,
Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit, amely alapján az ÁFÁ-t Vállalkozó fizeti meg.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.
2.rész:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása a
Vidékfejlesztési Alapból, valamint a Magyar Állam Központi Költségvetési
Előirányzatából történik.
Projekt címe: „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1940214827
iratazonosító számon benyújtott projekt
Projekt azonosítószáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
A támogatás intenzitása: 90 %.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Az ajánlattétel, a
szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és
hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés,
illetőleg a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5) bekezdés alapján átutalással kerül sor. Abban az
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esetben, ha ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. §-ban, valamint a 32/B. §-ban meghatározottak szerint kerül sor
az ellenszolgáltatás teljesítésére.
A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.)
Kormányrendeletnek megfelelően történik.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján 1 (egy) darab előlegszámla, valamint 2 (két) darab számla, azaz 1 (egy)
részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – teljes
nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg
igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
kerül sor.
Az előleg elszámolása 100 %-ban a végszámlában történik.
Ajánlattevő a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint
jogosult:
- 1. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 50%-os
készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 50 %-ának
megfelelő mértékben,
Ajánlattevő a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki
átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba
adását követően az ajánlatkérő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani a nettó
szerződéses ellenérték 50 %-ának megfelelő mértékben.
Tekintettel arra, hogy a tárgyi munka nem engedélyköteles építési tevékenység,
Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit, amely alapján az ÁFÁ-t Vállalkozó fizeti meg.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.
8.

Ajánlattétel költségei:
8.1.

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
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9.

10.

Ajánlati kötöttség:
9.1.

A Felhívás IV.3.4). pontjában meghatározottak szerint.

9.2.

Az ajánlattevő a Felhívás IV.3.4). pontjában megadott időtartam lejártáig kötve
van ajánlatához, figyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb
rendelkezéseit is.

Több változatú (alternatív) ajánlat:
A Felhívás II.2.9) pontjában meghatározottak szerint.

11.

Tájékoztatás:
12.1. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
12.2. A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontjai szerint tényleges tulajdonosnak minősül:
12.2.1. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik,
vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság,
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
12.2.2. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó
befolyással rendelkezik,
12.2.3. alapítványok esetében az a természetes személy,
12.2.3.1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt
százalékának
a
kedvezményezettje,
ha
a
leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
12.2.3.2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve
működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
vagy
12.2.3.3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy
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meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
12.

Közös ajánlattétel:
12.1. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy
ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását
követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen
tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a
közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható.
12.2. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást a Kbt. 35. § (2) és (6) bekezdése
szerinti tartalommal. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt.
35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését.
12.3. A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 13. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők,
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más
nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő
kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre
bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett
nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők
Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
12.4. A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján közös
ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra,
hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult
gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők képviseletében eljárhat. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell,
hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

13. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint):
1-2. rész:
Az Egyösszegű ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
Az ajánlatban (beárazott költségvetési kiírásban) szereplő áraknak fix árnak kell lennie,
vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek
változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.
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Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő
kockázatot és hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a
hibák kijavításához szükséges költségeket is.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek
kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.
14.

Formai követelmények:
Az ajánlatot a https://ekr.gov.hu/ címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig
elektronikusan, jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell
benyújtani.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű
másolatban is be lehet nyújtani. A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus
űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott
nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell
tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is
lehetővé teszi az ajánlatban és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a
rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül
kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében ahol a Kbt. vagy
annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által
hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon
hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is,
ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással
elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági
kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel –
elektronikusan látta el hitelesítéssel.
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A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kbt.
47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, hogy az olyan
nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti
teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján amennyiben az EKRben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve
megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles
hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az
előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem
tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem
olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell
kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a
Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 11. § (3) bekezdése alapján Amennyiben az
EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve
nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a
közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan
hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok
olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján.
Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell
kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a
Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében az EKR-ben
elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy – az
ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet
vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és
jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján
az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell
tekinteni.
A 424/2017 (XII.19.) Korm. Rendelet 13. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben
elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a
számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan
megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
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Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott
költségvetéstől eltérni nem lehet. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt
eredeti, teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető)
beárazott költségvetési kiírást, Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatolni.
15.

Az ajánlatok értékelése:

1-2. rész:
A Kbt. 76. § (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése
alapján a legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint:
Résszempont
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) (egész számot szükséges
megadni)
2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti
MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr.
szerinti végzettséggel rendelkező szakember végzettségének
megszerzésétől számított, magasépítési kivitelezési szakterületen
szerzett szakmai tapasztalati ideje (hónap) (min.0 hónap – max.
60 hónap) (egész számot szükséges megadni):
3. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt
36 hónapos jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás
(hónap) (min.0 hónap – max. 24 hónap) (egész számot szükséges
megadni):

Súlyszám
70

20

10

Figyelem! Ajánlatkérő az EKR rendszerben az értékelési szempontokat úgy állította be,
adta meg, hogy azokat egész számokban szükséges megadni.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 0-10.
Ajánlatkérő az értékelési szempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás szempontjai szerinti
tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési
pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb
tartalmi elemhez viszonyítva kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti
pontszámot.
Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. ba) pontja
szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
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A 2. és 3. értékelési részszempontok esetében a pontszámok kiszámítása a
Miniszterelnökség „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve
legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” elnevezésű útmutatójában található, a két
szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.
( Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x
(Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a
legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül.)
Az értékelés módszere az alábbiakban kerül részletesen kifejtésre:
1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
Az 1. értékelési részszempont esetében az egyösszegű nettó ajánlati árat a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás kitöltésével kell meghatározni,
nettó forintban.
Az 1. részszempont (egyösszegű nettó ajánlati ár) esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb)
érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás
módszerének megfelelően kevesebbet.
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
P

Alegjobb
Avizsgált

ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

Pmax  P min   Pmin

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges
266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel rendelkező szakember végzettségének
megszerzésétől számított, magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai
tapasztalati ideje (Hónap) (min.0 hónap – max. 60 hónap):
A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges
megadni. Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek
figyelembe vételre az adott szakember vonatkozásában.
Ajánlattevő a 60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot
kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli
a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján.
Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben részt vevő szakember
szakmai tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0
pontot fog kapni. Ajánlattevő 0 hónap tapasztalati időt is megajánlhat. 0 hónapos
tapasztalati időtartam megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlásnak a
felolvasó lapon a szakmai tapasztalati időtartamok megjelölése mellett annak a személynek a
megnevezését (szakember neve) is tartalmazniuk kell, akivel az adott szakmai tapasztalati
időtartamot igazolni kívánják.
Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek
megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (a képletbe abban az
esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat
tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).
Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalatára (2.
értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt
alátámasztó szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló dokumentum másolatát és
amennyiben az ajánlattétel időpontjában rendelkezésre áll, a kamarai határozat benyújtásával,
vagy a kamarai névjegyzékben szereplés útján (kamarai nyilvántartási szám feltüntetésével)
kell igazolnia a szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultságot. Amennyiben
a teljesítésben részt vevő megajánlott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal
és azt a fentiek szerint igazolja, abban az esetben Ajánlatkérő már nem vizsgálja a 266/2013.
(VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság
megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettség meglétét.
A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy abból a jelen részszempont
szempontjából releváns – a felolvasólapon feltüntetett hónapokban megadott időtartamú –
szakmai tapasztalati időtartam megállapítható, ellenőrizhető legyen.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítésben résztvevő szakember
tekintetében a benyújtandó szakmai önéletrajzokból egyértelműen ki kell derülnie annak,
hogy a bemutatott szakember az megajánlott értékelendő szakmai tapasztalati időt, a
266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettségének
megszerzését követően magasépítési kivitelezési szakterületen szerezte.
A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés
teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában
bemutatnia, aki legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal.
Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempontra, úgy
csak nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú szakemberrel
rendelkeznie, ennek megfelelően az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, hogy nyertessége
esetén a szerződéskötés időpontjára gondoskodik a teljesítésbe bevonni kívánt MV-É felelős
műszaki vezető kamarai nyilvántartásba vételéről. Ilyen esetben a nyertes ajánlattevőnek a
szerződéskötésre a kamarai határozat benyújtásával, vagy a kamarai névjegyzékben szereplés
útján kell igazolnia a szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultság meglétét.
A fentiek szerint ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő, hogy nyertes Ajánlattevőnek
a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú, a teljesítésbe
bevonandó szakemberrel.
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Ajánlattevő a 60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot
kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli
a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján (ha kedvezőbb, akkor ebben az esetben A legkedvezőbb =
60 hónap).
Az értékelés módszere a 2. értékelési részszempont esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározásához” elnevezésú útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra
javasolt képlet alkalmazásával történik.
( Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x
(Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a
legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül.)
A pontozás módszere:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x
(Pmax – Pmin) + Pmin
ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont
A legkedvezőbb: 60 hónap
A legkedvezőtlenebb: 0 hónap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
3. részszempont: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36
hónapos jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás (hónap) (min.0 hónap – max. 24
hónap):
A 3. részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapban szükséges megadni.
A 3. részszempont esetében a 24 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén
ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz Ajánlatkérő a 24 hónapnál kedvezőbb
megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján (ha
kedvezőbb, akkor ebben az esetben A legkedvezőbb = 24 hónap).
Az értékelés módszere a 3. értékelési részszempont esetében a Miniszterelnökség „Útmutató a
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározásához” elnevezésú útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra
javasolt képlet alkalmazásával történik.
( Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x
(Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a
legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül.)
A pontozás módszere:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x
(Pmax – Pmin) + Pmin
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ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 pont
A legkedvezőbb: 24 hónap
A legkedvezőtlenebb: 0 hónap
Fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma
a legnagyobb. Tehát az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek
alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb (legnagyobb
összpontszámú) érvényes ajánlatot tette.
Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat
minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott
értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési
pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján
kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú
ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza.
16.
Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információk:
Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.
17.
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés
során meg kell felelni:
Országos Közegészségügyi Intézet
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flóriánút 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 777
Telefon: 1/476-1100
Email: oki.titkarsag@oki.antsz.hu
Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkavedelmi-foo@pm.gov.hu
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
Telefon: 1/795-2975
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Zöldszám: 06-80- 203-939
Fax: 1/795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: 1/301-2900
Fax: 1/301-2903
E-mail: info@mbfsz.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2
Levelezési cím: 5001 Szolnok, Pf. 111.
Telefon: (56) 795-728
Fax: (56) 795-789
E-mail: titkarsag@jasz.gov.hu
18.

További információk:
18.1. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,
amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az
ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a
felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.
18.2. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. §
(1) bekezdés szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-mintáját;, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek
megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott
országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazást;
3. Ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
cégügyében van-e változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell
továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
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Egyéni vállalkozó csatolja az egyéni vállalkozói igazolványát, vagy az általa
aláírt olyan nyilatkozatot, amely tartalmazza az egyéni vállalkozó
nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, és az adószámát.
18.3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
18.4. Ajánlattevőnek a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján
ajánlatához nem kell csatolnia a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
18.5. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti információk
megadását.
18.6. Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek
nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.
18.7. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű
fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő
a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó.
18.8. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján, a referenciák
tekintetében a teljesítés napján, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói
évek tekintetében az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban
szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell
csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az
alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk)
vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
18.9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során az
ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag elektronikus
úton folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő
figyelmen kívül hagy. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás
során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen
más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven
nem nyújtható be.
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18.10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok
üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak
megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról
az ajánlatban nyilatkozni kell.
18.11. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
- felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni legalább 10.000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény
mértékű teljes körű építési-szerelési tevékenységet magában foglaló
felelősségbiztosításra.
Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor a fenti értékig terjedő fedezetet nyújtó teljes
körű építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
18.12. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő az ajánlattevő által beárazott és cégszerűen aláírt
költségvetési kiírást tekinti szakmai ajánlatnak.
18.13. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
18.14. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan
ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek
gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
18.15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt.
kötelezően előír.
18.16. Az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
az irányadó.
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III.

MŰSZAKI LEÍRÁS
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MŰSZAKI LEÍRÁS
Ajánlatkérő a kivitelezési tervdokumentációt tartalmazó műszaki dokumentációt és
műszaki leírást külön dokumentumokban a közbeszerzési dokumentumok részeként
bocsátja rendelkezésre.
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IV.

SZERZŐDÉSTERVEZET
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Székhely:
Adószám:
Törzskönyvi azonosító szám:
KSH statisztikai számjel:
Pénzforgalmi számlaszám:
Számlavezető pénzintézet neve:
E-mail:
Képviselő neve:

5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
Szűcs Lajos - polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)
másrészről a
[…]
Székhely:
Adószám:
Pénzforgalmi számlaszáma:
Számlavezető pénzintézet neve:
Cégjegyzékszám:
NÜJ szám:
Képviselő neve:
Képviselő címe:
Képviselő elérhetősége:
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma,

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),
a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1

Előzmények
1.1.
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2019. ……. hó …. napján a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) rögzített feltétel
fennállása alapján, nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési
eljárást indított Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és
ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére – 1. rész / 2.
rész megnevezéssel. Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a
törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be.
1.2. Az 1.1 pontban meghatározott közbeszerzési eljárás 1. / 2. részében Vállalkozó
került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a közbeszerzési eljárásban a 2019. ……
hó … napján megküldött eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.
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1.3. Jelen szerződés 1. sz. mellékletét az 1.1 pontban meghatározott közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívása (a továbbiakban: Felhívás), 2. sz. mellékletét a
közbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz. mellékletét a Vállalkozó, mint
nyertes ajánlattevő ajánlata, 4. sz. mellékletét a Vállalkozó felelősségbiztosítási
kötvénye képezi, melyek fizikailag is csatolásra kerülnek jelen szerződéshez..
2

A szerződés tárgya, tartalma, teljesítés helye
2.1. Jelen szerződés tárgya építési beruházás Vállalkozási szerződés „A
Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési
munkálatainak elvégzésére. Ennek megfelelően Megrendelő megrendeli,
Vállalkozó pedig elvállalja ezen kivitelezési munkák elvégzését a Felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban és jelen szerződésben meghatározott feltételek
szerint.
2.2. Felek rögzítik, hogy az építési beruházás megvalósításának műszaki paramétereit,
valamint a hatályos jogszabályok szerinti
tartalommal rendelkező
tervdokumentációkat, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi
felhívás és 2. számú mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
2.3. A teljesítés helye:
1. rész:
NUTS-kód: HU322
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 21. 29 hrsz (Piac)
2. rész:
NUTS-kód: HU322
5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor u. 4. 812/2 hrsz. (Ebédlő)

3

A teljesítés határideje
3.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba.
A teljesítés határideje: A szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap.
3.2. A munkaterület átadására legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 5
munkanapon belül kerül sor.
3.3. Vállalkozó előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. Vis-maior (előre nem látható
és elháríthatatlan természeti katasztrófa, illetve társadalmi esemény) esetén a
teljesítési határidőt a Felek méltányosan meghosszabbíthatják szerződésmódosítás
keretében a Kbt. 141. § előírásainak betartásával.

4

Vállalkozói díj
4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó
……………………. Ft, azaz nettó ……………….. forint vállalkozói díj illeti meg.
(1. rész)
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A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó
……………………. Ft, azaz nettó ……………….. forint + ÁFA vállalkozói díj
illeti meg. (2. rész)
4.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott átalánydíjért teljes körűen
vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. A szerződésben nevesített
jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt.
4.3. A 4.1. pont szerinti vállalkozói díj a közbeszerzési eljárásban kiadott Felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban előírt minőségben elvégzett munkákra
vonatkozik. Jelen átalánydíjas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget
vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében,
amelyek nincsenek előírva a közbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai
szokások és előírások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan,
teljes körű kivitelezéséhez, melynek eredményeképpen rendeltetésszerű és
biztonságos használatra alkalmas a megépített létesítmény. Vállalkozó köteles
külön díj felszámítása nélkül elvégezni mindazokat a munkákat, amelyeket a
létesítmény használatbavételi engedélyezési eljárása során a hatóságok,
szakhatóságok, közüzemi szolgáltatók és közműszolgáltatók a használatbavétel
feltételeként előírnak. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalányárat a feladat
ismeretében adta meg, az árat az esetleg előre nem látható munkákra, ráfordításokra
és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli
bizonytalanságokra tekintettel határozta meg.
4.4. Felek rögzítik, hogy a 4.1. pont szerinti díj kötött, azon a Felek a szerződés hatálya
alatt nem változtathatnak.
4.5. Felelős műszaki vezető
A Vállalkozónak meg kell bíznia ……………. (közbeszerzési eljárásban tett
megajánlása szerint – amennyiben releváns) felelős műszaki vezetőt a helyszíni
építésvezetői teendők ellátásával, aki MV-É jogosultsággal rendelkezik és megfelel
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásainak és a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet előírásainak. Vállalkozónak a jogosultságot a szerződés teljes
időtartama alatt fenn kell tartania. A felelős műszaki vezető személyében történő
változás csak a Kbt. 139.§-a és 141.§-ában foglaltak szerinti szerződésmódosítás
keretében kerülhet sor.
5.

Építési napló
5.1. Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles építési naplót nyitni és azt naprakészen
vezetni.
5.2. Vállalkozó az "Építési napló"-t (a továbbiakban: Napló) a munkaterület átadásátvételének időpontjától vezetni. A naplóban kell a Munkák megvalósításával, a
Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával kapcsolatos bejegyzéseket
megtenni.
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5.3. A Naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok
tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. A munka teljesítése során a
kapcsolattartás a Naplóban történik. A Naplót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint kell vezetni.
5.4. A Naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerződésben rögzített Megrendelő
műszaki ellenőre és Vállalkozó építésvezetője.
6

Teljesítésigazolás, átadás-átvételi eljárás
6.1. Megrendelő műszaki ellenőre a szerződés (rész)teljesítésének elismeréséről vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó (rész)teljesítéséről szóló írásbeli
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni
(rész)teljesítési igazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
6.2. A (rész)munkát Vállalkozó annak elkészültét követően köteles készre jelenti
Megrendelőnek. Ennek során Vállalkozó igazolja, hogy a munka a szerződésben
meghatározott követelményeknek megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült.
Az átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett
kiviteli munka teljesíti-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki
követelményeket, az érvényben lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen
szerződésben írt egyéb követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerű
használatra.
6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a munka átadás-átvétele a teljesítési helyen,
műszaki ellenőr bevonásával történik.
6.4. Vállalkozó a munkát akkor köteles készre jelenteni, amikor a kivitelezői feladatot
szerződésszerűen elvégezte, minden teljesítéshez szükséges, az építési napló
mellékleteként csatolt dokumentumot (minősítési dokumentumok, alkalmazott
anyagok, szerkezetek bizonylatai, energetikai tanúsítvány, kezelési és karbantartási
utasítás, megvalósulási tervdokumentáció, oktatási jegyzőkönyvek, üzemeltetési
utasítások és/vagy amit a vonatkozó jogszabályok előírnak) 2 példányban papír
alapon átadott Megrendelő részére és Megrendelő kezelő személyzetét kioktatta.
6.5. Az átadás-átvételi eljárás során a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a
Megrendelő kifogásait rögzítheti és a hibák, hiányok kijavítására póthatáridőt
adhat, illetve a Vállalkozó köteles póthatáridőt vállalni. A kijavítás után a Felek
ismételten lefolytatják az átvételi eljárást, melyre ugyanezen szabályok irányadóak.
Amennyiben a póthatáridő letelte után a Megrendelő a hibajegyzék vállalkozónak
való megküldésével továbbra is hibás teljesítést állapít meg, úgy a szerződés 8.1.
pontja szerinti mértékű késedelmi kötbér fizetésére kötelezi vállalkozót a hiba
kijavításáig. A Vállalkozó az esetleges teljesítési hibákért a Megrendelővel
szemben akkor is felelős, ha a Megrendelő a teljesítést elfogadta. A Vállalkozó
jótállását, szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki
az, hogy a teljesítés igazolása során Megrendelő nem tesz kifogást a Vállalkozó
szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.
6.6. Az építési munkák átvételének feltétele a megvalósulási és minősítési
dokumentáció elkészítése és átadása Vállalkozó részéről, a sikeres és kikötésmentes
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műszaki átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv és a kivitelezői, felelős műszaki
vezetői nyilatkozat. A Megrendelő műszaki ellenőre a szerződésszerű teljesítésről
az átadás-átvételi eljárást követő 15 napon belül teljesítési igazolást állít ki.
6.7. A szerződés tárgyának kárveszélye a Vállalkozóról a Megrendelőre a sikeres
műszaki átadás-átvételre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át.
6.8. Vállalkozó köteles a beruházás átadásáról a Megrendelőt írásban értesíteni a
műszaki átadás-átvétel tervezett időpontja előtt 8 munkanappal. Ennek
elmulasztásából eredő, Megrendelőt érintő károkért Vállalkozó kártérítési
felelősséggel tartozik.
7

Fizetési, számlázási feltételek
7.1 A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása a
Vidékfejlesztési Alapból, valamint a Magyar Állam Központi Költségvetési
Előirányzatából és saját forrásból történik.
Projekt címe: „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1940214827
iratazonosító számon benyújtott projekt
Projekt azonosítószáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
A támogatás intenzitása: 90 %.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás
7.2. A vállalkozói díj kifizetésére Megrendelő által teljesítési igazolással elismerten, a
hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5) bekezdés alapján átutalással kerül
sor. Abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, valamint a 32/B. §-ban
meghatározottak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.
7.3. A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.)
Kormányrendeletnek megfelelően történik.
7.4. Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján 1 (egy) darab előlegszámla, valamint 2 (kettő) darab számla, azaz 1 (egy)
részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget.
7.5. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) és (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –
teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az
előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15
napon belül kerül sor. Az előleg elszámolása 100 %-ban a végszámlában történik.
7.6. Vállalkozó a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint
jogosult:

33

- 1. részszámla benyújtására Ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 50%-os
készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 50 %ának megfelelő mértékben;
- Ajánlattevő a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres
műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek
történő birtokba adását követően az ajánlatkérő által igazolt teljesítés alapján
jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték 50 %-ának megfelelő
mértékben.
7.7. Tekintettel arra, hogy a tárgyi munka (1. rész: Piac) engedélyköteles építési
tevékenység, Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit, amely alapján az ÁFÁ-t a
Megrendelő fizeti meg.
Tekintettel arra, hogy a tárgyi munka (2. rész: Ebédlő) nem engedélyköteles építési
tevékenység, Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit, amely alapján az ÁFÁ-t a
Vállalkozó fizeti meg.
7.8. Amennyiben a Vállalkozó a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz
eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az
Megrendelő nem vállal felelősséget. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk.
6:155. § az irányadó.
7.9. Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
7.10. A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
7.11. A számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról
szóló törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi
előírásoknak. A számlán fel kell tüntetni a Kedvezményezett teljes nevét, a projekt
azonosító számát, valamint a teljesített munkarészeket a támogatási szerződés
kapcsán elszámolható feladatokkal összhangban.
7.12. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla
kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő
Megrendelőnél vagy harmadik személynél felmerülő károkért Vállalkozót terheli a
felelősség.
7.13. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek
tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli.
7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdésének megfelelően Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
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b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
7.15. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – a törvény 5. § (3)–(4)
bekezdése szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő
nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél,
valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért
felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél.
8.

Szerződésszegés és jogkövetkezményei

8.1. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó az eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítése során - a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért
felelős - késedelembe esik - beleértve az átadás-átvételi eljárás során észrevételezett
hibák, hiányok kijavítására tűzött póthatáridő megszegését is - úgy késedelmi kötbér
megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett
napja után naptári naponként a - –nettó vállalkozói díj 0,5%-a, de legfeljebb a nettó
vállalkozói díj 20%-a. A kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő jogosult – anélkül,
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést Vállalkozóhoz intézett egyoldalú
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni, amely okán
Vállalkozó meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Vállalkozót a késedelmi kötbér
megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
8.3.

Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Vállalkozó felelős,
meghiúsul vagy Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy a szerződésből eredő
kötelezettségeit súlyosan megszegi, a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 20 %ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

8.4.

A szerződés körében érvényesített valamennyi kötbér együttes mértéke (vagyis a
késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttes mértéke) nem haladhatja meg a szerződés
szerinti nettó vállakozói díj 30%-át.

8.5.

Megrendelő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi
kötbér összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámítani.

8.5.

Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért Megrendelő felelős,
Vállalkozó jogosult a szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett munkák
felmerült költségeinek ellenértékére.

9. Szavatosság, jótállás, jótállási biztosíték
9.1.

Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a
beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban
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meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott
szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel
készítette el.
9.2.

A Vállalkozó jótállási kötelezettségének időtartama: … hónap. A jótállás kezdő
időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételének napja. Amennyiben a jótállás
tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező
alkalmassági időt határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó
jogszabály előírásait kell alkalmazni.

9.3.

Jótállási biztosíték mértéke az - ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 3 % -a,
amely a szerződés teljesítésének –sikeres műszaki átadás-átvétel - időpontjától a
jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart. A jótállási biztosítékot a szerződés
teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték
nyújtható Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában
foglaltak alapján meghatározott módon.

9.3.

A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek
kijavítását 10 naptári napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt
időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető,
amelynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja.
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő
határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől
számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő
már eltelt.
Üzemeltetést gátló hiba felmerülése esetén, amennyiben Megrendelő soron kívüli
intézkedést kér Vállalkozótól és a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban
rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval
elvégeztetnie. Ha a jótállási időtartamon belül észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a
meghatározott határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a
jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. A javítás (pótlás) költségét
a Vállalkozó utólag nem vitathatja.

9.4.

Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljáráskor még nem jelentkező, vagy az eljárás
lezárását követően felmerülő hibák esetén, a szavatossági és a garanciális igények
érvényesítése céljából utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, melynek tervezett
időpontja a végteljesítést követő 12. hónap.
Az utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt üzemeltetést gátló hiba felmerülésének
esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett
hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy
Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utófelülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott
határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a jótállási
biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. A javítás (pótlás) költségét a
Vállalkozó utólag nem vitathatja.

10 Felek jogai és kötelezettségei
10.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megfelelő teljesítése
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érdekében egymással szorosan együttműködnek, a jelen szerződésből származó
esetleges vitákat jó szándékkal, az együttműködés és a kölcsönös egyetértés
szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.
10.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződéshez kapcsolódó műszakikivitelezési kérdésekben, a munkák átadás-átvételénél felmerülő szakmai
kérdésekben a Megrendelő műszaki ellenőre jogosult eljárni. A Vállalkozó
tudomásul veszi továbbá, hogy a kijelölt műszaki ellenőr műszaki kivitelezési
szakkérdésekben, ideértve az ezzel összefüggő lebonyolítási feladatokat is, a
Megrendelő helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozót
nyilatkozattételre felhívni, bármikor a kivitelezés zavarása nélkül helyszíni
ellenőrzést végezni, az átadás-átvételnél közreműködni.
10.3. Jelen szerződés teljesítése vonatkozásában kapcsolattartásra az alábbi személyek
jogosultak:
10.3.1.
Megrendelő részéről:

…

Név: ……………….
Cím: ……………….
Telefonszám: ……………………..
e-mail cím: ……………………….
Megrendelő műszaki ellenőre:
Név: ……………….
Cím: ……………….
Telefonszám: ……………………..
e-mail cím: ……………………….
….. Megrendelő teljesítés igazolás kiállítására jogosult tagja.
10.3.2.
Vállalkozó részéről:
Név: ……………….
Cím: ……………….
Telefonszám: ……………………..
e-mail cím: ……………………….
Felelős műszaki vezető:
Név: …………………………
Cím: …………………………
Jogosultság sz: …………………..
Telefonszám: ……………………..
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e-mail cím: ……………………….
1.

rész: / 2. rész:

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki
vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013.
(VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel rendelkező szakember végzettségének
megszerzésétől számított, magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai
tapasztalati ideje : … hónap
10.3.3.Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést – vagy más
közlést – az építési naplóban rögzítik vagy egyéb esetben írásban kötelesek
megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán ajánlott
küldeményként; vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának
személyes kézbesítés esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját,
telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot,
ajánlott postai küldeménynél az átvétel napját, sikertelen kézbesítés esetén a levél
postai visszafordításának a napját, míg e-mailes értesítés esetén a címzett Fél
szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.
10.4. A jelen szerződés körébe tartozó munkáknál a Vállalkozó feladata a munkarend
kialakítása, a felelős műszaki vezetés, a hatályos jogszabályok szerinti biztonságos
munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tűzvédelem feltételeinek biztosítása.
10.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt
jogosult az építés folyamatos figyelemmel kísérésére, az építési területre képviselői
vagy szakértői útján bemenni, az építési munkálatokat ellenőrizni.
10.6. Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek jogában áll a munka véghatáridejének
tartása, a műszaki feltételek betartása érdekében a munkákat bármikor ellenőrizni,
észrevételt tenni, az eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizni.
10.7. Vállalkozó az építési munkaterületet köteles előírásszerűen körülhatárolni,
figyelmeztető táblákkal ellátni.
10.8. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.
Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles
őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő
utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles
megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy
vagyonát.
10.9. A munkavégzés során Vállalkozónak a helyszínt szabadon kell tartania minden
szükségtelen akadálytól és minden fölösleges anyagot a környezetvédelmi
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előírásoknak megfelelő gondossággal és a magyar szabvánnyal összhangban kell
tárolni.
10.10. Vállalkozó köteles a munkák során a környezet védelme érdekében elvárható
gondossággal eljárni.
10.11. A munkavégzés során Megrendelő vagy harmadik fél ingatlanaiban, ingóságaiban
bekövetkezett kárért Vállalkozó felel.
Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az igénybevett közterület – járda,
úttest, stb. – folyamatos tisztán tartása.
10.12. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására jogosult a
Kbt. 138. § (2) – (5) bekezdésére figyelemmel.
10.13. Vállalkozó alvállalkozó igénybe vétele esetén köteles Megrendelőt előzetesen
értesíteni a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók adatairól, valamint köteles
bejelenteni a kivitelezési munkák azon részeit is, amelyeknek teljesítéséhez az
alvállalkozót igénybe kívánja venni.
10.14. A szerződéstől eltérő munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kár esetén Vállalkozó
köteles alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát
felfüggeszteni. A Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozókért teljes körű és
korlátlan (objektív) felelősséggel tartozik, tevékenységükért, mint sajátjáért felel.
10.15. Vállalkozó a beépített anyagok minőségét az érvényes rendeletek és szabványok
szerint garantálja, és azt minőségtanúsítvánnyal, illetve a beépítésre került építési
termékek gyártói teljesítmény nyilatkozatával igazolja. A szükséges bizonylatokat
Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás befejezésével egy időben átadja a
Megrendelő képviselőjének. (Megrendelő ilyen irányú kérése esetén a Vállalkozó
köteles a szükséges dokumentumokat az átadás-átvételi eljárást megelőzően is
bemutatni a Megrendelő képviselőinek.)
10.16. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben
megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők
szigorú betartására.
10.17. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről
a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, és egyben lehetősége szerint
azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.
10.18. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági előírások és
engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és
minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni.
10.19. Ellenőrzések és vizsgálatok
• Megrendelőnek, műszaki ellenőrének jogában áll megvizsgálni a beépített
anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben
foglalt feltételeknek.
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• Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek,
úgy a Megrendelő azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles
térítésmentesen kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a
szükséges módosításokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a műszaki
feltételeknek.
A Megrendelőnek és Műszaki ellenőrnek joga, hogy folyamatosan figyelje és
ellenőrizze a jelen megállapodás szerint folyó összes munkát, és észrevételeit az
építési naplóban írásban jelezze a Vállalkozó felé. Technológiai és munkavédelmi
előírások súlyos megsértése esetén a Műszaki ellenőr leállíthatja a munkavégzést.
10.20. Többletmunka: A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát
képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az
olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas
megvalósítása nem történhet meg. Vállalkozó ezen többletmunka elszámolására
nem jogosult.
A többletmunka utólag csak akkor számolható el, ha a vállalkozó által készített
árazott tételes költségvetési kiírásban a tétel szerepelt, de a mennyiség előre nem
látható műszaki szükségességből növekedett. Ebben az esetben a többletmunka
elszámolása a költségvetési árakon történik. A Vállalkozó 3 napon belül köteles
felmérési naplót és költségvetést készíteni a felmerülő többletmunkákról.
Megrendelő műszaki ellenőre 5 munkanapon belül köteles az átadott
dokumentációt felülvizsgálni.
10.21. Vállalkozónak a munkaterület átvétele után 8 nappal el kell készítenie a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés a) pontjában megjelölt
munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet, az építmények és a közművek
összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázisterveket,
valamint a Mintavételi és megfelelőségi tervet és a Technológiai utasítást az
elkészült munkarészek, az elkészült munka minősítésének tanúsításához.
10.22. Felelősségbiztosítás:
Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 26.§ előírása alapján köteles
felelősségbiztosítással rendelkezni legkésőbb a szerződéskötés időpontjára. A
jelen munkára külön kötött szerződés esetén legalább 10.000.000,- Ft/év és
legalább 5.000.000,- Ft/káresemény értékig terjedő fedezetet nyújtó teljes körű
építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Meglévő állandó
felelősségbiztosítás esetében a biztosítást ki kell terjeszteni jelen építési
beruházásra úgy, hogy az a Vállalkozó folyamatban levő kivitelezési munkáira
kellő fedezetet nyújtson.
A Vállalkozó az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás fennállását – a jelen
szerződés általa történő aláírásának napján, - választása szerint - a következőképpen
igazolhatja
- a jelen szerződés tárgyára kötött biztosítást igazoló biztosítási kötvény
egyszerű másolatával, vagy
- a meglévő biztosítás kiterjesztése esetén a biztosítási kötvény egyszerű
másolatával és a biztosító által kiadott fedezetigazolás egyszerű másolatával,
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amely tartalmazza, hogy a Vállalkozó a meghatározott kötvény szám alatt a
biztosítónál a fedezetigazolásban megadott felelősségbiztosítási fedezettel
rendelkezik, melynek hatálya kiterjed a fedezetigazolásban megadott munkára
és értékre.
A felelősségbiztosítás megléte és annak előző pont szerinti igazolása a
szerződéskötés feltétele.
Amennyiben a Vállalkozó az általa történő szerződéskötéssel egyidejűleg nem adja
át a Megrendelőnek vagy nem az előzőekben részletezett tartalommal nyújtja be a
teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítás fennállásának igazolását, úgy a
Megrendelő nem köteles a szerződés aláírására, és az emiatt bekövetkező
késedelemért a Vállalkozót terheli a felelősség.
Ez esetben Vállalkozónak sem kártérítési felelősséggel, sem kártalanítással nem
tartozik, jogosult azonban a Vállalkozóval szemben érvényesíteni az elállásból
eredő kárainak megtérítését. Megrendelő ezt egyben a Vállalkozó szerződéskötéstől
való visszalépésének minősül, és Megrendelő jogosult a következő, a jelen
szerződés I. pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot
tevővel szerződést kötni, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
10.23. Vállalkozó kötelessége az építési munkaterület őrzése, az építési munkaterület
körülkerítése. Vállalkozó kötelessége annak biztosítása, hogy az építési
munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói
nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési
napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és
irányításában.
11 A szerződés módosítása és megszűnése
11.1. A Szerződés csak a Kbt. szerződésmódosításra irányadó rendelkezései (Kbt. 141. §)
szerint módosítható.
Ha a Szerződés aláírására jogosult személyében időközben változás áll be, a másik
Fél jogosult a változással érintett Féltől a változás jogszerűségét alátámasztó irat
(cégbírósági végzés vagy meghatalmazást tartalmazó irat) másolatát, indokolt
esetben az eredeti irat bemutatását kérni.
11.2. A jelen szerződés megszűnik, ha a Vállalkozó valamennyi kötelezettségét
hiánytalanul teljesítette, továbbá jelen pontban meghatározott esetekben és
feltételek mellett a Felek azonnali hatályú felmondásával, illetve jogszabály
erejénél fogva a jogszabályi feltételek bekövetkezése esetén.
Amennyiben a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit bármelyik fél súlyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani egyoldalú írásbeli nyilatkozat útján, és követelheti a neki okozott kár
megtérítését, valamint a jelen szerződés szerinti egyéb szankciókat – különös
tekintettel
a
kötbérkövetelésekre
–
jogosult
érvényesíteni.
Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha
a) Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el,
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b) Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt törlési eljárás indul,
c) Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti Megrendelőt, vagy valótlan adatot
szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a szerződéses
kötelezettségek teljesítésére,
d) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
e) Vállalkozó együttműködési kötelezettségét tartósan elmulasztja, vagy egyébként
olyan magatartást tanúsít, mely sérti Megrendelő gazdasági, szakmai érdekeit,
f) Megrendelő vállalkozói díj fizetési kötelezettségével kilencven napot meghaladó
késedelembe esik,
g) titoktartási kötelezettségét bármelyik Fél megszegi,
h) a Vállalkozó megszegi a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre, illetve
alvállalkozókra és teljesítési segédekre vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi
előírásokat, vagy olyan személy vagy szervezet kerül bevonásra a teljesítésbe,
amellyel szemben összeférhetetlenség vagy kizáró ok áll fenn.
11.3. A szerződés megrendelő részéről történő felmondása a szerződésszegéshez fűződő
egyéb szankciók és jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.
11.4. Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Felek kötelesek 30 napon
belül elszámolni egymással, amelynek keretében Vállalkozó köteles a részére
átadott valamennyi dokumentumot hiánytalanul átadni teljességi nyilatkozat
megtétele mellett.
11.5. Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy
Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely
nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ
258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából
eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a
bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
11.6. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését
követően Megrendelő tudomására jut, hogy Vállalkozó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
11.7. Megrendelő a szerződést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel
felmondja, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon, amennyiben
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
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b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
11.8. Az előzőek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt
már szerződésszerűen teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult.
12 Titoktartás
12.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megkötése és teljesítése során a
Vállalkozó tudomására jutott valamennyi információ és adat üzleti titkot képez.
12.2. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat és
információkat jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan nem
használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem
kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, azok
kizárólag a Megrendelő tulajdonát képezik, valamint azokról kizárólag a
Megrendelő rendelkezhet. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az üzleti titoknak
minősülő adatok és információk illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli
közlése is nyilvánosságra hozatalnak minősül.
12.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy titoktartási kötelezettsége jelen
szerződés megszűnését követően is fennáll.
12.4. A 12. pontban foglalt kötelezettségek megszegéséből származó, a másik Felet ért
bizonyított kárt, az információt jogtalanul kiadó Fél köteles megtéríteni.
13 Egyéb rendelkezések
13.1 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható
szervezetnek minősül.
13.2. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi
adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
13.3. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak
minősül.
13.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai,
a szerződés tárgyára vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, valamint Feleknek a
szerződés megkötése előtti írásbeli nyilatkozatai – különösen a közbeszerzési
eljárás során tett nyilatkozatok – az irányadóak.
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13.5. Ha a Felek a felmerült vitát nem tudják egymás között peren kívül rendezni, a vita
rendezése végett Magyarország hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróságához fordulnak. A Felek a Szerződést magyar nyelven írták alá, és a
Szerződésre a magyar jogot tekintik irányadónak.
13.6. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 4 példány
Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet. A felek a jelen szerződést többszöri
átolvasás után, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják. Jelen szerződés hatályba
lépéséhez a szerződő felek képviselőinek aláírásán kívül más szerv, szervezet,
testület, hatóság ellenjegyzése, jóváhagyása nem szükséges.

Kelt: Jászboldogháza, 2019. …………….…

…………………, 2019. ……………..

........................................................................
Megrendelő

….…….....................................................
Vállalkozó

Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
Mellékletek:
1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok
3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
4. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénymásolata
5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
6. számú melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonás
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6. sz. melléklet:
Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról
Alulírott
…………………………………..………..,
mint
a(z)
………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Vállalkozási
szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési
munkálatainak elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
teljesítéséhez az alábbi alvállalkozót vonjuk be:
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

kijelentem,
hogy a Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárásban a
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

.......................................................
cégszerű aláírás
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V.

NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK
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AZ EKR RENDSZERBEN BENYÚJTANDÓ IRATOK JEGYZÉKE
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás 1-2. része vonatkozásában
EKR űrlap kitöltésével benyújtandó nyilatkozatok
1.

EKR űrlap 1. - Felolvasólap

2.

EKR űrlap 2. - Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

3.

EKR űrlap 3. – A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok fenn nem
állásáról szóló nyilatkozat

4.

EKR űrlap 4. - Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról

EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a letöltés
után tudja kitölteni.
5.

Iratminta 3. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról

6.

Iratminta 4. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kr. 17. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat

7.

Iratminta 5. Cégszerűen aláírt árazott költségvetés

8.

Iratminta 6. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalati
idővel rendelkező szakember szakmai önéletrajza és a teljesítés idejére vonatkozó
rendelkezésre állási nyilatkozata

9.

Iratminta 7. Nyilatkozat a felelősségbiztosításról

10.

Iratminta 8. A jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról szóló
nyilatkozat

11.

Iratminta 9. Nyilatkozat a szakemberek jogosultságai, kamarai nyilvántartásba vétele
tekintetében

Az EKR rendszerbe egyéb benyújtandó dokumentumok
12.

Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírási-mintája

13.

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is
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tartalmazó írásos meghatalmazás
14.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás

15.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. (közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni.)
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult
gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

16.

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális)
szerződése (opcionális)

17.

Szakember iskolai oklevelének/okleveleinek egyszerű másolata
Nyilatkozat az üzleti titokra vonatkozóan (opcionális)

18.

A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

19.

Nem magyar nyelvű dokumentum esetén annak felelős fordítása (opcionális)

20.

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. szerinti kötelező egyéb
nyilatkozatok
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FELOLVASÓ LAP
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában
Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus
űrlapként létrehozta a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus
űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni!
Ajánlattevő neve:

.............................................................................................

Ajánlattevő székhelye:

.............................................................................................

Ajánlattevő telefonszáma:

.............................................................................................

Ajánlattevő faxszáma:

.............................................................................................

Ajánlattevő e-mail címe:

.............................................................................................

Ajánlattevő adószáma:

.............................................................................................
1. rész

1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) (egész számot szükséges
megadni)

2.

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti
MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr.
szerinti végzettséggel rendelkező szakember végzettségének
megszerzésétől
számított,
magasépítési
kivitelezési
szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) (min.
0 hónap – max. 60 hónap) (egész számot szükséges megadni)

… hónap

Szakember neve és jogosultság száma (szöveg)

…………..

3. A sikeres műszaki-átadás-átvételt követően kötelezően előírt
36 hónapos jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás
(min. 0 hónap - mx. 24 hónap) (egész számot szükséges
megadni)

… hónap

3.

nettó ………,- Ft

2. rész
1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) (egész számot szükséges
megadni)

nettó ………,- Ft
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2.

3.

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti
MV-É felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kr.
szerinti végzettséggel rendelkező szakember végzettségének
megszerzésétől
számított,
magasépítési
kivitelezési
szakterületen szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) (min.
0 hónap – max. 60 hónap) (egész számot szükséges megadni)

… hónap

Szakember neve és jogosultság száma (szöveg)

…………..

3. A sikeres műszaki-átadás-átvételt követően kötelezően előírt
36 hónapos jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás
(min. 0 hónap - mx. 24 hónap) (egész számot szükséges
megadni)

… hónap

Kelt:
.......................................................
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATOT AZ
EKR RENDSZERBEN, AZ ARRA VONATKOZÓ ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL
NYÚJTJA BE!
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NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ A KBT. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében tett
NYILATKOZATOT AZ EKR RENDSZERBEN, AZ ARRA VONATKOZÓ ŰRLAP
KITÖLTÉSÉVEL NYÚJTJA BE!
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AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
arra vonatkozóan, hogy cégügyében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában

Ajánlattevő a változásbejegyzésről szóló nyilatkozatot az EKR rendszerben erre szolgáló
űrlap segítésével nyújtja be!
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NYILATKOZAT
a kizáró okok fenn nem állásáról
EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a
letöltés után tudja kitölteni!
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában

Alulírott
……………………..
……………………………

társaság

(ajánlattevő),

melyet

képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti
kizáró okok.

Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése tekintetében
EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a
letöltés után tudja kitölteni!
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a
321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel
felelősségem tudatában
az alábbi nyilatkozatot teszem:
a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzési eljárásban nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt:
.......................................................
cégszerű aláírás
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a
letöltés után tudja kitölteni!
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig
Munkahely megnevezése, munkakör
(év/hónap)

KÉPZETTSÉG/VÉGZETTSÉG, SZAKMAI TAPASZTALATI/GYAKORLATI IDŐ
IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
(év/hónap)

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság
megléte esetén a kamarai nyilvántartási szám:

………………………………

EGYÉB
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Egyéb képességek:
Szakértelem:
Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott ……………… szakember
részt veszek a Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői
tetőtér kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás …
részében. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és
dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban,
melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………………………………
szakember saját kezű aláírása
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NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a
letöltés után tudja kitölteni!
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában
Alulírott
…………………………………..………..,
mint
a(z)
………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Vállalkozási szerződés „A
Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési
munkálatainak elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás … része alapján kötendő szerződés
megkötésének időpontjáig építési- szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötünk, vagy
meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük az Ajánlatkérő által előírt mértékű és
terjedelmű felelősségbiztosításra.
Mértéke: 5.000.000 forint/káresemény és 10.000.000 forint/év.
Tudomásul vesszük, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása az Ajánlatkérő szerződéskötéstől
való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a
második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT

a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a
letöltés után tudja kitölteni!
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában
Alulírott
…………………………………..………..,
mint
a(z)
………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Vállalkozási szerződés „A
Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési
munkálatainak elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás … része kapcsán a jótállási
biztosítékot határidőre benyújtjuk.
Kelt:
.......................................................
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a szakemberek jogosultságai, kamarai nyilvántartásba vétele tekintetében
EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Ajánlattevő a
letöltés után tudja kitölteni!
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás … része vonatkozásában

Alulírott ............................................. (név), mint a(z) ........................................................
(cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy
nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fogunk 1 (egy) fő olyan
műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, a jogosultságot a szerződés teljes időszaka alatt
fenntartjuk, valamint hogy ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől
való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és tudomásul vesszük, hogy ebben az
esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás
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Táplá Travel Kft.
Székhely: 2767 Tápiágyörgye, Táncsics M. űt 62.
Telephely: 2767 Tápiágyörgye, Táncsics M. it 62.
Adászáni: 22917375-2-13
T&/Fax: 06-53-383-085, Mobil: 06-20-613-2093
e-mail: taoiotravelkft@dtromaii.hu
www.taoiotravel.hu
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Jásztekki Közös Ön1®fl~áflY~t~ Hivatal
Jászbo1dQghá~’ Kirendeltság
M44 Jászb&dogh&~’. RákóGzi u. 27.
Érkezett:

2019 FEBR 11,

—

Araján~at
Tisztelt Polgármesteri Hivatal!
Megkeresésükre az alábbi ajánlatot adjuk:
-

—

-

-

Szén: (3000 kcal.Magyar barnakőszén) 4.600,-Ft/mázsa,
háztartásonként 2,6 mázsa
Tüzifa: (bükk) 3.600,-Ft/mázsa, háztartásonként 3,3 mázsa
PB palack(5.000,-Ft/db) 2 palack mennyiségben, cserepalack
megléte esetén, (itt fennmarad 2.000,-Ft)
Brikett: 96,-Ft/kg, háztartásonként 125 kg.

A fenti árakat Tüzép telepi átadással vállaljuk. Telepi készletből
dolgozunkmás tiousú tüzelőt csak a következő fűtésszezonban
tudunk biztos[tani.Saját kiszállítással előre egyeztetett időpontokban
ütemezett kiszállítást vállalunk nettó 3500,-Ft/fuvar áron.

Kelt: Tápiógyörgye, 2019.02.11.

Polyák Péter
Tápió Travel Kft, cégvezető
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Jaszboldogh&a

~kaG

Rákóai n 27
5144
Tár~’: árajánlat megküldése

Tisztea Cím!

Alutirolt Km-mos Ferenc es. (Jászalsószentgyőrgy Tüzép telep, Béke (it 27.. adószám:
52101803-2-36) 201 9’0117-i mcgj<eresésükre sz alábbi árajánlatot adom (ügyiratszám:
JBW72-3120 19, ügyintéző; Sós Boglárka);
Kályha kész hasogatott tűzifa:
-

-

tölgy és btikk: bnittó 3900.-Ft/q
akác: bruttó 4400.-Ft’q

Cseh barna diószém bruttó 6300.-FlJq
Borsodi barnaköszén: bruttó 3.66W— FUq
Len~yeI fekete diószén: bruttó 700W-Ft~q

Az áraján!atom elbírMása után kérem, értesitseneid

.Jászalsőszentgyörgy’ 2019. 02. 05.

Usztelettel:

Kormos Ferenc es.
tel.: 30/638-9455

Tápió Travel Kft.
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Székhely: 2767 Tápiágyörgye, Tár’csics M. üt 62.
Telephely: 2767 Tápiágyörgye, Táncsics M. it 62.
Adászáni: 22917375-2-13
Tel/Fax: 06-53-383-085, Mobil: 06-20-613-2093
e-mail: taoiotravelkft@citromail.hu
www.taoiotravel.hu

jászteleki Közös öu1tímáflY~t1 Hivatat
j~,5boidogháfl Kifeudekség
5144 j~55~~’dogh&a, RákÓcZI u. 27.
Érkezett:

2Ü19 FEBR it
meU.

Árajániat
Tisztelt Polgármesteri Hivatal!
Megkeresésükre az alábbi ajánlatot adjuk:
-

-

-

-

Szén: (3000 kcal.Magyar barnakőszén) 4.600,-Ft/mázsa,
háztartásonként 2,6 mázsa
Tüzifa: (bükk) 3.600,-Ft/mázsa, háztartásonként 3,3 mázsa
PB palack(5.000,-Ft/db) 2 palack mennyiségben, cserepalack
megléte esetén, (itt fennmarad 2.000,-Ft)
Brikett: 96,-Ft/kg, háztartásonként 125 kg.

A fenti árakat Tüzép telepi átadással vállaljuk. Telepi készletből
dolgozunk,más tiousú tüzelőt csak a következő fűtésszezonban
tudunk biztosítani.Saját kiszállítással előre egyeztetett időpontokban
ütemezett kiszállítást vállalunk nettó 3500,-Ft/fuvar áron.

Kelt: Tápiógyörgye, 2019.02.11.

Polyák Péter
Tápiá Travel Kft, cégvezető
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat
.

Jaszboldoghkza
Rákőezi u. 27.
5144
Túr~: árajánlat me~k&1dése

Tisztelt Cím!

Alulírott Korn~os Ferenc e.v. (Jásza1sószent~yörgy Tüzép telep, Béke üt 27.. adószám:
52101S03-2-36) 201901.17-i megkeresésükre az aMbbi árajái)latot adorn (ügyirats2áni:
JIM-I/72-3/20 19. ügyiatéző: Sős Boglárka);
Kályha kész hasogatott tűzifa:
-

-

tölgy ás bükk: bruttó 3900.-Ft’q
akác; bruttó 4400.-PtJq

Cseh barna diószén: br’itt6 6300.-Ft/q
Borsodi barnakőszén: bruttó 3.6GW- Ft/q
Lengyel fekete diószén: bruttó 7000.-Ft/q

Az árajárilatom elbírálása ulári kérem. értesítsenek!

Jásza1sószent~’örgy, 2019. 02. 05.

Tisztelettel:

Kormos Ferenc e.v.
tel.: 30/638-9455

Javaslat 2019 strandfürdő és kemping belépő árakra
kemping belépő árak

Strandfürdő belépők
Egész napra
gyermek
diák/nyugdíjas
felnőtt
családi

2018
500 Ft
700 Ft
900 Ft
2SOOFt

2019
600 Ft
800 Ft
1 000 Ft
3000Ft

16:00 után
gyermek
diák/nyugdíjas
felnőtt
családi

2018
250
350
450
1 250

2019
300
400
500
1 500

Strandfürdő bérletek
gyermek bérlet
nyugdíjas/diák bérlet
felnőtt bérlet

2018
2 000 Ft
3 000 Ft
4 000 Ft

2019
2 500 Ft
3 500 Ft
4 500 Ft

2018
2000Ft

2019
2SOOFt

Úszóbérlet

Ft
Ft
Ft
Ft

Ft
Ft
Ft
Ft

Jászboidogháza lakosainak
egész napra a belépést 50%-os kedvezménnyel biztosítjuk

szolgáltatások
gyermek belépő
diák/nyugdíjas belépő
felnőtt belépő
2 személyes sátorhely
4 személyes sátorhely
lakóautó/lakókocsi
Idegenforgalmi adó 18 év felett
ára md íj
lakóautó/lakókocsi
sátor
kutyadíj
6 személyes kőépület
3 személyes kőépület

egy napra
600
1 000
1 200
500
600
1 200
300

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

700
350
300
12 000
6 000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A kemping belépő árai változatlanok a2018-as évhez képest!

