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20/2019. (III. 11.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
21/2019. (III. 11.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalásáról
22/2019. (III. II.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.
1/2019. (111.123 Önkormányzati Rendelet
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
23/20 19. (III. II.) Képviselőtestületi Határozat
2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadásár6l
24/2019. (111.1 I.) Képviselőtestületi határozat
„A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok inkastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése”
Termelői piac tárgyú projekt keretén belül kötelező közbeszerzési szakértői, közbeszerzési
dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására tett árajánlat megtárgyalásáról
25/2019. (111.1 I.) Képviselőtestületi határozat
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozásáról
26/2019. (111.1 1.) Képviselőtestületi határozat
„A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in&astnjkturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” pályázat közbeszerzési eljárásának kiírásáról és a hozzá kapcsolódó dokumentáció elfogadásáról
27/2019. (111.113 Képviselőtestületi határozat
„A VP6-7.2.1-7.4.l.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in&astrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” pályázat építési munkálatainak kivitelezésére meghivandó vállalkozók kiválasztásáról
2/2019. (111.12.) Önkormányzati Rendelet
A közterületek használatáról
3/2019. (111.12.) Önkormányzati Rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
28/2019. (III. 11.) Képviselőtestületi Határozat
A téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó árajánlatok megtárgyalásáról
29/20 19. (111.113 Képviselőtestületi határozat
„Bölcsődei fejlesztési program támogatásra” pályázat benyújtásáról
30/2019. (Ill. II.) Képviselőtestületi Határozat
A Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi
Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. „Bölcsődei fejlesztési program” cím terhére
bölcsődei ellátást nyújtó
intézményfejlesztés megvalósításának ős a finanszírozásának tervezett időbeni ütemezéséről
31/2019. (III. II.) Képviselőtestületi Határozat
Strandflirdő és kemping belépő árainak elfogadásáról
32/2019. (III. 113 Képviselőtestületi Határozat
Jászboldogháza Római Katolikus Plébánia által benyújtott pályázat támogatásáról
Készült: 2 példányban
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Készült; 2019. március ii-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében szereplő s o r o s, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza,
Rákóczi u. 27. alatti emeleti tanácskozó termében.
Jelen vannak; Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Szűcs Gergely, Vámosi Norbert
képviselők
Szűcs Lajos
Dr. Dinai Zoltán

-

polgármester
jegyző

Lakosság részéről vendég: 2 f’ó
A polgármester köszönti ajelenlévőket.
A Képviselőtestület összesen 7 főből áll jelen van 6 fó képviselő, Dr. Pap Béla jelezte, hogy nem tud
részt venni az ülésen.
A polgármester megállapítja, hogy a Képviselőtestületi ülés határozatképes.
A kiküldött meghívóban lévő napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Ha
nincs, javaslom, hogy a meghívóban lévő napirendeket tárgyalja a Képviselőtestület. Kérem, hogy
szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/20 19. (III. ii.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Úgy döntött, hogy a mai ülésen a
kiküldött meghívóban lévő napirendet tárgyalja meg.
Határidő: 2019. március 11.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

1. Napirend
Beszámoló a település tűz elleni védekezéséről, műszaki mentésről, és a tűzoltóságról, a
többször módosított 1996. évi XXXI. Tv. 30. * (5) bekezdése alapján
Előadó: Szabó Szabolcs Gábor tű. alezredes, parancsnok
Fózer Tibor tű. ezredes, kirendeltség-vezető
Szűcs Laios: Tisztelettel köszöntöm Fózer Tibor tűzoltó ezredes, kirendeltség vezetőt, és Szabó
Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok Urakat az ülésen. Szeretnék
e az Írásban
megküldött beszámolót kiegészíteni? Atadom a szót a vendégeinknek.
Fózer Tibor: Tisztelt Polgármester Ur! Tisztelt Képviselők! Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt!
Az előző évekhez hasonlóan már a hagyományoknak és a törvényi előírásoknak eleget téve a tűzoltó
Parancsnok Ur elkészítette az előző évben végzett munkáról szóló beszámolót. A mai napon más
feladatunk is volt a településen, erről később szeretnék szólni.
A tavalyi év kiegyensúlyozott esztendő volt. Rendkívüli esemény nem volt, ami nagymértékben zavarta
volna a lakosságot. Az átlagot vizsgálva, kevesebb volt a riasztások száma. Jászboldogházán volt már
ennél kevesebb. 2018. évben szabadtéri tűzeset kevesebb volt a Jászságban, viszont Jászboldogházán 6
volt. Sajnos az ez évi nagy szárasságnak köszönhetően már ebben az évben is megközelítőleg volt ennyi
vonulásunk. Lakóingatlanban összesen egy kisebb tűzeset volt. Két közlekedési baleset volt, valamint
a nyár folyamán viharkár okozott gondot, 4 esetben kellett segíteni. A Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület jó szakmai színvonalon látja el feladatait, és végzi tevékenységét, mely segíti a munkánkat,
mert Ok érnek először az esetek helyszíneire, mivel a település 20 km-re van Jászberénytől. Ezt a helyi
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egyesület munkájával, jelenlétével lehet egyensúlyozni. S esetben azonnal tudtak vonulni, ez a hivatásos
tűzoltóknak nagy segítségére van. Sem eszközzel, felszereléssel, sem nem rendelkeznek olyan szakmai
tudással, mint a hivatásosak, de a legtöbb esetben az első beavatkozást el tudják végezni. Tudunk velük
kommunikálni, és amikor a helyszínre érkezünk, akkor azonnal a hivatásos állomány be tud avatkozni
szakszerűen. Minden esemény megfelelő módon fel is lett számolva. Panasz semmilyen formában nem
érkezett hozzánk a lakosságtól sem. Ez volt a tűzvédelmi terület. Van más terület is, ahová a hivatásos
állomány létszáma besegít, hiszen a Parancsnok úr keze alatt dolgozik két katasztrófavédelmi megbízott.
Torba Csaba alezredes Úr, aki a lakosságvédelemmel kapcsolatos feladatokat látja eb A településen
ellenőrzési feladatokat végez. Működik a településen a köteles polgári védelmi szervezet, melynek
létszáma jelenleg 56 fő. A köteles polgári védelmi szervezet tagjainak riasztási gyakorlata megtörtént.
Az elmúlt évben vis maior esemény nem volt, vis maior eljárást nem kezdeményezett a település. A
legtöbb esetben belvízzel kapcsolatos kérelmek szoktak lenni. De nem volt vízkár, és nem volt olyan
sérülés az ingatlanokba, ami ezt az eljárást indokolta volna.
Iparbiztonság terület: Nincs veszélyes üzem Jászboldogházán. Aruszállítás sem jellemző. Ezek
leginkább a 31 és 32-es főúton közlekednek. Kisebb forgalomban lehet, hogy előfordulhat a településen.
Ezen szempontból leginkább Jászalsószentgyörgynél ellenőrizzük a jelzéses, illetve jelzés nélküli
tehergépjárműveket, elsősorban iparbiztonsági, valamint tűzvédelmi területen is. A településen
elvégzett tűzvédelmi ellenőrzés 6, polgári védelmi ellenőrzés 16 alkalommal volt. Ezek minden évben
visszatérő feladatok. A mai napon éppen a polgári védelmi adattár &issítésére került sor, egy országos
szoflver segítségével. Jászboldogháza adatai is egy központi szerveren szerepelnek. Ha a településen
valamilyen esemény történik, akkor abból az adattárból dolgozik a védelmi bizottság. Ezért az adatokat
megfelelően évről évre folyamatos &issíteni kell. Ha változás van, akkor azt az adatot változtatni kell.
Az ellenőrzéseket a beküldött adatok alapján végezzük. Nagyon fontos, bogy az adatbázisban mindigjó
elérhetőség és telefonszám szerepeljen, hogy a személyek esemény előfordulása esetén elérhetők
legyenek.
Az újraszerveződés óta a településen 27 céggel, gazdasági társasággal kerültünk kapcsolatba különböző
jogszabályi előírásoknak eleget téve. Többek között ide tartoznak az önkormányzat közintézményei is.
PId: Művelődési ház, iskola, óvoda, orvosi rendelő stb. Vasútállomás, Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet, és az üzletek. Köszönöm szépen!
Szabó Szabolcs Gábor: A Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének munkájáról
szeretnék szólni. Az egyesület nagy jól működik a településen. Ervényes megállapodásunk van az
egyesülettel. Közösen felülvizsgáltuk a megállapodást. A jogszabályváltozások lehetővé tették, hogy
kategóriát változtassunk az egyesülettel. A legmagasabb I. együttműködési kategóriájú együttműködési
megállapodás megkötésére kerülhetett sor, amely az egyesület számára előrelépést jelent. Lehetőség,
hogy minden évben lehet pályázni eszközökre, fenntartásra vagy akár képzésekre. Eves szinten 7-800
eFt szakfelszereléssel gyarapodhat az egyesület. Jól működnek. Fejlődött az egyesület. Eddig
negyedévente ellenőriztük a működésüket. Változott a jogszabály, és így már csak fél évente történik az
ellenőrzés.
A Jászberényi Tűzoltó-parancsokság a tavalyi évben márciusában nagyot lépett előre a gépjármű
állomány tekintetében. Atvehettünk, egy a BM HEROS által fejlesztett és gyártott RABA R 16 típusú
gépjárműfecskendőt. Decemberben egy Új IVECO típusú magasból mentő gépjárművet, kosaras létrát
kaptunk, amely szintén nagyszerű technikai eszköz. Ezek az eszközök, mint a Jászsági települések
biztonságát szolgálják a jövőben. Köszönöm a szót.
Szűcs Laios: Nem része a beszámolónak, de két kérdésem lenne. Az ősszel történt egy
sorozatgyújtogatás a településen, amikor valószínű, hogy egy ugyanazon személy a település kül és
belterületén 4-5 helyen gyújtotta meg a száraz árokpartot. Ez az esti órákban 20-21 óra között történt,
amikor az önkéntes és a hivatásos tűzoltókat is értesíteni kellett, és megtörtént a beavatkozás. Ilyen
esetekben mennyirejellemző, hogy ha van rá gyanú, akkor kivizsgálják, hogy ki volt az elkövető. Nem
tudtuk bizonyítani az elkövető kilétét. Hogyan történik az adminisztráció? Történik-e nyomozás az
ügyben? Ha ilyen eset történik, és sikerül bizonyítani, akkor milyen büntetésre számíthat az elkövető?
Fózer Tibor: Amikor a tűzjelzés megtörténik, és majd ott a helyszínes bűncselekmény gyanúja merül
fel, vagy szándékos gyújtogatás történik, akkor rendőrséget értesítenünk kell, és tűzvizsgálati eljárás
indul. Majd a rendőrség is végzi a nyomozást, hogy a gyanú megállja—e a bűncselekmény elkövetésének
tényét. Ha nincsenek egyértelmű bizonyítékok, akkor nem indítunk eljárást. A tűzvizsgálati eljárást a
megyei kollégák végzik, nem a mi hatáskörünk. Csak tettenéréssel tudunk azonnal szabálysértési eljárást
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indítani. 5-6 esetben volt ilyen eljárás. Ezek tettenérések voltak. A legtöbb esetben, ha nines ott senki,
akkor nem tudunk eljárni, mert nines tettenérés.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Nagyon bosszantó, ha az, aki szórakozásból elkövet ilyeneket a mások
kárára, és dolgozik vele 30-40 Fő. Mindent megteszünk, hogy ilyen ne fordulhasson elő, vagy ha
előfordul, akkor vonjuk felelősségre a személyt.
A másik kérdés: A Tűzoltóságnak van arról információja, hogy a Hatvan-Szolnok vasútvonalon történik
veszélyes áruszállítás? Esetleg éjszaka? A tűzoltóság kap róla értesítést?
Fózer Tibor: A vasúti hivarozásra nagyon szigorú szabályozások vannak. RID ellenőrzéseket tartunk.
Gyakorlatilag a Jászságban az un. „C” vonatok, mely veszélyes anyagot szállítanak, nem állnak meg
ezek a szerelvények. A fuvarozó cég a központi adatbázisba bejelenti a szállítást, hogy mit szállít,
amelyet a Katasztrófavédelem lát, és ha megáll a szerelvény bizonyos helyeken, átrendezik, vagy egyéb
miatt, akkor ott le tudjuk ellenőrizni. Rendszeres az ellenőrzés. Nem szokott probléma lenni. A törvény
szabályozza, hogy milyen veszélyes árut, hogyan, milyen módon kell vasúton szállítani, és annak
megfelelő vagonban, tartályokban szállítják. Az egész UNIO-ba egységesen van szabályozva az
áruszállítás. Szolnokra, az országhatárra Kelebiába is járunk ellenőrzést végezni. Kirívó
szabálytalansággal nem szoktunk találkozni. Kisebb szabálytalanságok előfordulhatnak. Közúton több
helyen végzünk ellenőrzéseket. Nem gondolnám, hogy veszélyesebb, mint bármi más a településen.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás?
Szűcs Ger&ely: Hallottuk, hogy kaptak új létrás gépjárműfecskendőt. A régit is használják még? Mi a
lényege az Új gépjárműnek?
Szabó Szabolcs Gábor: Az Új gépjármű egy teljesen Új létrás gépjármű. Az előző is bármikor bevethető.
Az előző tűzoltólétra 37 m magas volt. Az Új 32 m emelés magasságú létra. S méter a kettő közötti
különbség. Nincs olyan épületünk, amely indokolttá tette volna a magasabb létrát. Egyedül az Electrolux
10 emeletes épülete, amely évek óta Üresen áll, lebontásra vár, és bizonytalan a további sorsa. A
Jászságba az épületekhez a 32 m emelés magasságú létra teljesen megfelelő.
Szűcs Ger~elv: Köszönöm szépen a választ!
Szűcs La~os: Amennyiben nincs több kérdés, akkor javaslom a Képviselőtestületnek, hogy fogadjuk el
a beszámolót, és kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2019. (III. 11.’) KéDviselőtestületi Határozat
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megvitatta, és elfogadja a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló Jászboldogháza
települést érintő beszámoló jelentését.
A továbbiakban jó munkát, sok sikert, jó egészséget kívánnak a településért dolgozó szerveknek és
személyeknek.
Határidő: 2019. március 30.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Fózer Tibor ezredes, kirendeltség-vezető
Szabó Szabolcs Gábor tűo. őrnagy Jászberényi HTP parancsnok
Irattár
Szűcs Lajos: A Képviselőtestületi ülés előtt a Fózer Tibor ezredes, Kirendeltség-vezető és Szabó
Szabolcs Gábor alezredes, tűzoltó Parancsnok úrral és a Jászboldogháza Községi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Elnökével Kispál Tamással, és Baranyi Béla Tűzoltó-parancsnokkal közösen tárgyaltunk
arról, hogy az egyesület ebben az évben 70 éves, és ez alkalomból egyeztettünk, hogy az idén
Jászboldogháza településen kerÜlne megrendezésre a Jászsági Tűzoltóverseny, június l-én. Hasonlóan,
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mint 10 évvel ezelőtt. A rendezvény sikeres lebonyolításához az önkormányzatunk is segítséget biztosít,
hozzájárulunk a rendezvény szervezéséhez.
Vendégeinknek nagyon köszönöm, hogy személyesen részt tudtak venni a beszámoló megvitatásán.
A vendégek elköszöntek, és elmentek a teremből.
2. Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Ezelőtt egy hónappal volt soros Képviselő-testületi ülés. Azt követően az elmúlt egy
hónapban nagyon sokat foglalkoztunk a Bölcsőde kialakításával, mely az óvodában kap majd helyet.
Ahhoz, hogy a pályázatot ismételten be tudjuk nyújtani. A 2018. november végén beadott pályázatot
korrigálni, pontosítani kellett. A telekhatárokat át kellett dolgozni.
Február 29-én lezárult a 2018. évi közfoglalkoztatás. Elnyertük közfoglalkoztatás céljára, két
programra benyújtott pályázatot. Amely hasonlóan az előző évekhez,az idén az egyik a
mezőgazdasági közmunka program, a másik út és járda javításokra szóló közmunka program.
A két programban összesen 23 fő közfoglalkoztatását nyertük el. A programok 2019. március
l-én indultak. Azon a napon részt vettek a programban részt vevők a tűz, és munkavédelmi
oktatáson. Sajnos a szakképzettség, a hozzáérték egyre gyengébb. Akinek valamilyen
szakmunkás tudása, az egyre magasabb bérért el tud helyezkedi különböző munkahelyen, és
egyre képzetlenebb emberek maradnak a településen közmunkában.
Jászsági Onkormányzatok Szövetségének ülésén vettem részt, ahol az önkormányzatok
együttműködéséről volt szó.
A REGO-KOM Társulás és a REGIO-KOM Hulladékgazdálkodási KR ülésen vettem részt. Itt
a két cég egyesüléséről volt szó.
Több alkalonunal is részt vettünk a Magyar Falu Program tájékoztató előadásain. A múlt héten
ezzel kapcsolatosan Pócs János Országgyűlési Képviselő hívott össze 12 települést, hogy
egyeztessünk a meghirdetett programról. A Jászsági keret, hasonlóan más térségekhez, amit
lakosságszám arányosan meghatároztak a településeknek, az elég alacsony. A Jászságban a 12
településnek 335 mFt. került meghatározásra, amelyre a Magyar Falu Programban lehet
pályázni. Lakosságszám arányosan nézve Jászboldogháza esetében 20-25 mFt pályázati
támogatás igényelhető. Ebben az évben folyamatosan 12 célterületre lesznek meghirdetve a
pályázatok. Vizsgáljuk a lehetőségeket, hogy melyek azok a területek, ahová minél kevesebb
munkával és befektetéssel tudnánk pályázatot benyújtani, mert engedélyes tervekkel kell
rendelkezni, ahhoz hogy pályázni tudjunk. Mindenképpen több területre tervezzük a pályázatok
benyújtását, hogy több esélyünk legyen az elnyerésére. Legfontosabbnak tartom a meglévő
ravatalozó felújítását, illetve új építmény építését. Illetve elég lenne egy olyan építményre
pályáznunk, ahol a temetési szertartást lehetne megtartani, mosdók és egyéb helyiségek nélkül.
Sajnos nincs rá engedélyes tervünk.
A másik: a közösségi tér felújítására van lehetőség. A művelődési ház egyik szárnyának
nyugdíjas klub, a folyosó a mosdó helyiségekkel, és az emeleti helyiségek a felújítására
vonatkozna. Erre már készült egy pályázat, amely nem nyert. Ennek a pályázatnak az
átdolgozását kellene elvégezni, hogy tudjunk újból pályázni, és legalább a művelődési ház egy
részét fel tudnánk újítani. Meg kell vizsgálni, hogy mire érdemes pályázni, mert ha megnyerjük,
akkor arra a területre nem lehet öt éven belül UNIO-s támogatásra pályázni. Elejében nagyon
nagy lelkesedéssel indultunk neki a programnak. Azóta már több előadáson vagyunk túl. A
Boldogházi Hírek Ujságban is felsoroltam 7 célterületet. Akkor még nagyobb pályázati
támogatásra számítottam. Valószínű, hogy a 12 település önkormányzata megpróbál minél több
pályázatot beadni. Mi is erre törekszünk, amire csak tudunk, pályáznunk kell. Nagy a harc az
önkormányzatok között a fejlesztési támogatásokra.
Mindezek mellett várjuk a Belügyminisztérium által kiírt pályázatokat is, mert oda is szeretnénk
pályázni. Minél több területre kell pályázni. Meg kell ragadni a lehetőségeket.
-
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Ugyancsak sokat foglalkoztunk a mai napon tárgyalandó „Piac csarnok létes ítésének, és étkező
tetőtér beépítésére elnyert pályázat kivitelezési munkálataira a közbeszerzési eljárás
előkészítésével.
Március 6-án ugyan itt, a tanácskozó teremben került sor az BOLDOG BT. Egyesület
közgyűlésére. Az egyesületnek Új neve van: Boldogháziak Baráti Társasága. A közgyűlésen
beszámolót hallhattunk a 2018. évben végzett munkájukról, történt eseményekről, és szó volt
az ez évi tervekről. Az egyesület több, mint 150 taggal a legnagyobb civil szervezett lett a
településen. Az egyesületnek egyre több helyi tagja van, de az elszármazott tagok is nagyon
aktívan dolgoznak a településünk érdekében. Az elmúlt években a különböző
rendezvényeinknél nagyon aktívan dolgoznak az egyesület tagjai. Kiállítások szervezésével,
emlékhelyek, emléktáblák kialakításával, megemlékezésekkel, kiadványok, képeslapok
készítésével színesítik a település életét. Ebben az évben tervükben szerepel a Jakabi Szent
Vendel felújítása. Ene külön csapatot alakítottak, akik azon dolgoznak, hogy ez megvalósuljon.
A megvalósításához valamilyen anyagi gyűjtést is szerveznek.
Ezúton is köszönöm az egyesület nagyon szép tevékenységét és munkáját. A továbbiakhoz jó
egészséget, sok sikert kívánok!
Részt vettem a már hagyományként minden évben megrendezésre kerülő általános iskolai
(2019. március 9-én) és az óvodai (2019. február 22-én) farsangi rendezvényeken. Nagyon
köszönöm munkájukat az intézmények vezetőinek, dolgozóinak, és azoknak, akiknek a
rendezvény sikeres lebonyolításában részt vettek.

Ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről. Van-e az
elhangzott tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor
kérem a Képviselőket, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fójelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2019. (III. 11.) KéDviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Határidő: 2019. március 11.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
3. Napirend
Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi pénzügyi tervének és előirányzatainak
megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet-tervezet elkészítésre került a 2019. február 11-i
Képviselő-testületi ülésen elhangzott vélemények alapján. Atadom a szót Sasné Szöllősi Anita pénzügyi
előadónak.
Sasné Szöllősi Anita: A civil szervezeteknek 2.800.000 Ft-ot támogatást terveztünk: Boldogházi
Gyermekekért Alapítvány: 1.000.000,- Ft-ot, Polgárőr Egyesület 300.000,- Ft-ot, a Jászboldogházi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200 000 Ft-ot, a Sportegyesület: 200 000,- Ft-ot, az Ezüstkor Nyugdíjasok
Egyesületének 100.000,- Ft-ot, a Faluvédő és Szépítő Egyesületnek 200 000,- Ft-ot, a Csillagvirág
Enekkar Egyesületnek 100 000.- Ft-ot, a Jászboldogházi Ifjúságáért Közhasznú Egyesület 700.000,- Ft.
Civil nap rendezvényre 1.000.000,- Ft-ot terveztünk.
A kiadást növeltem a kintlévőség összegével. A tartalék összegét a közfoglalkoztatás céljára kapott
bérelőleg összegével növeltem. 5.800.000,- Ft a lett a általános tartalék összege, azért, mert iparűzési
adó bevételre erre az évre 25 mFt-ot terveztünk. Ez 3 mFt-tal több mint a tavalyi évi terv volt. Az
általános tartalékot évközi kiadásokra, beszerzésekre lehet felhasználni. Csökkentettem az AFA
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bevételt, mert a február 11-i tervezetben még a konyhafelújításnál visszaigényelhető ÁFA-t 100 so-os
visszaigényelhetőként számoltam, de csak a fizető gyermeklétszám után igényelhetjük vissza az AFA
t. étkezési díj AFA Ezért az 50 %-ával terveztem, 2.800.000,-Ft-ot. A működési támogatásban nem
történt változás. bevételeken nem változtattam. Közfoglalkoztatásnál a ténylegesen kapott támogatás
összegével növeltem az egyéb működési támogatás bevételeit. Növeltem a közmunkatámogatásban a
felhalmozási célra kapott önkormányzati támogatás összegét. Személyi kiadásoknál a
közfoglalkoztatottak munkabérével és járulékaival, munkaadót terhető összeggel növeltem meg a
kiadásokat. Növekedett a közfoglalkoztatás dologi kiadásaival. Máshol nem változtattam a tervezetben.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Február hónapban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának támogatásával (3 Fő 100 %-os, a másik 1 fő 70
%-os támogatással, 8+4 hónap foglalkoztatással) 4 Fő főállásban került foglalkoztatásra, mint
karbantartó ás egyéb kisegítő személlyel. Közülük van egy fő a temetőnél foglalkoztatva. Ezért ott is
számoltunk bér és járulékkal. Még ott szerepel Gömöri György nyugdíjazása előtti felmentés idejére
bér- és járulék tervezett összege. Ez az ez évi költségvetésben több, mint SniFt-ot jelent, amely
megtakarítás a személyek foglalkoztatásánál. Ennek is köszönhető, hogy az idei tervezet egy kicsitjobb,
mint az előzők voltak. Adóbevételnél is növekedéssel számolunk. Ennek negatív oldala, hogy szociális
célokra kevesebb finanszírozási támogatást kapunk. Orülök, hogy ebben az évben tudunk a civil
szervezeteknek támogatást tervezni, mert több civil szervezet jelezte, hogy beruházásaikhoz,
rendezvényeikre, programokra, tevékenységükhöz szükség volna minél előbb az önkormányzati
támogatásra. Tervezni kell a dolgozók nyugdíjba vonulásával kapcsolatos kiadásokat. A tervezetben
ebben az évben is szerepel kiegészítő támogatásra történő pályázat benyújtása. A cafeteria kikerült a
dolgozóknak adható támogatásból. Sajnos ez nemjó irányba viszi a foglalkoztatást, mert egyre nehezebb
megfelelő szakképzettségű szakembereket foglalkoztatni.
Javaslom a 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem a Képviselőket, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fZ’o jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
1/2019. (111.123 Önkormányzati Rendelet
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(A rendelet ajegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Napirend
Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Laios: A „Helyi Termékértékesítést szolgáló Piacok Inh~astrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” pályázat megvalósításának közbeszerzési eljárás lefolytatását be kell tervezni a 2019. évre.
Van-e a javaslathoz kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem a Képviselőket,
hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fó jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2019. (III. II.) Képviselőtestületi Határozat
2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászboldogháza Községi
Onkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét, az alábbiak szerint fogadja el:
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Sorszám A beszerzés
megnevezése

VP6-7.2.I7.4.L3-1 7

A beszerzés
tárgya:

Becsült érték (nettó)

„Helyi
48.000.000,Termékértékesítést Ft.
szolgáló Piacok
Initastrukturális
fejlesztése,
közétkeztetés
fejlesztése”

A hirdetmény Tervezett
A
megjelenítésének eljárás kőzbeszerzés
tervezett
típusa eljárás fajtáj~
időpontja
2019. J.
Kbt. III. Hirdetmény
negyedév
rész 115. közzététele
* (1)
nélküli
bekezdés Kbt. III. rész
115. * (1)
bekezdés

A Képviselő-testület megbízza Szűcs Lajos polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek
az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való közzétételről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Közbeszerzési Hatóság Honlapon Keresztül
Irattár helyben
—

Szűcs Lajos: A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in&astrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” pályázat közbeszerzési feladatok lebonyolításának ellátására a Sansz Projekt Iroda Bt.
ügyvezetőjétől Sebestyén Klára felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadótól kértünk árajánlatot.
A közbeszerzés lebonyolítását bruttó 571.500,- Ft-ért vállalná el. Javaslom, hogy fogadjuk el az
árajánlatot. Van-e a javaslathoz kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem a
Képviselőket, bogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 76 jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2019. (111.11.) Képviselőtestületi határozat
„
A VP6-7.2.l-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in&astrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” Termelői piac tárgyú projekt keretén belül kötelező közbeszerzési szakértői,
közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására tett árajánlat
megtárgyalásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületea Sansz Projekt Iroda Bt. (Székhelye: 5100
Jászberény, Blénessy János u. 24/F.) „A VP6-7.2.1-7.4.1 .3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
in&astrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” Termelői piac tárgyú projekt keretén belül
kötelező közbeszerzési szakértői, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói
feladatokat a fent megjelölt előkészítési tevékenység teljes körű lebonyolításának ellátására tett nettó
450.000,- Ft+121.500,- Ft (27 %) AFA, bruttó 571.500,- Ft, azaz bruttó Otszázhetvenegyezer-ötszáz
forint árajánlatot elfogadja, és megbízza a feladat ellátásával.
—

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert a szerződés aláírásával.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sansz Projekt Iroda Bt.- Sebestyén Klára felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, ügyvezető
(Telephely, iroda címe: 5100 Jászberény, Thököly út 22.)
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Sasné Szöllősi Anita

pénzügyi ügyintéző
Irattár

helyben

Szűcs Lajos: A közbeszerzés lebonyolításához Közbeszerzési Bíráló Bizottságot kell létrehozni.
Tagjainak javaslom Sebestyén Klára közbeszerzési tanácsadót, Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, aki a jogi
feladatokért Felelős, Tóth Szabolcsot, aki a műszaki Feladatokért Felelős, Sasné Szöllősi Anitát, aki a
pénzügyi Feladatokért felelős. Van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nines,
akkor kérem a Képviselőket, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fZS jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2019. (111.11.) Képviselőtestületi határozat
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok in&astrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”
tárgyú
projekt megvalósításához kapcsolódóan Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozásáról döntött.

A bizottság tagjainak:
1 ./ Sebestyén Klára
közbeszerzési tanácsadó,
2./ Dr. Dinai Zoltán
jegyző
jogi Feladatokért Felelős,
1/ Tóth Szabolcs
műszaki feladatokért felelős,
4./ Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó megválasztásáról döntött.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sansz Projekt Iroda Bt.- Sebestyén Klára Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, ügyvezető
(Telephely, iroda címe: 5100 Jászberény, Thököly út 22.)
Tóth Szabolcs 5100 Jászberény, Rezeda u. 11.
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző helyben
Szűcs Lajos: A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési
munkálatainak elvégzésére a közbeszerzési eljárás lefolytatásához elkészült a dokumentáció és az
ajánlattételi felhívás. Javaslom a közbeszerzési eljárás kiírását. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Amennyiben nincs, akkor kérem a Képviselőket, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fó jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2019. (111.11.) Képviselőtestületi határozat
„A VP6-7.2. 1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in&astrukturális Fejlesztése,
közétkeztetés Fejlesztése” pályázat közbeszerzési eljárásának kiirásáról és a hozzá kapcsolódó
dokumentáció elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és úgy döntött, bogy „A
VP6-7.2.l-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in&astrukturális Fejlesztése,
közétkeztetés Fejlesztése” pályázat „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása”
kivitelezési munkálatainak elvégzésére a közbeszerzési eljárását kiirja, a közbeszerzési eljáráshoz
kapcsolódó dokumentumokat és az ajánlattételi felhívást elfogadja.
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Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sansz Projekt Iroda Bt.- Sebestyén Klára felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, ügyvezető
(Telephely, iroda címe: 5100 Jászberény, Thököly út 22.)
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző helyben
Irattár
Szűcs Lajos: A közbeszerzési eljárásában ajánlattevőként az önkormányzatnak öt céget kell meghívnia.
Az alábbi cégek meghívását javaslom:
Jászmetál 2000 Kft. 5121 Jászjákóhalma, Főút 107.
Metál Plusz KR. 1074 Budapest, Dohány u. 37. 1/1.
Pócs és Társa KR. 5100 Jászberény, Bakki 3. u. 27.
Baktató KR. 2760 Nagykáta, Csokonai u. 31.
AXON TK Trans KR. 1037 Budapest, Bécsi út 85
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem a Képviselőket, hogy
szavazzunk.
-

-

-

A képviselőtestület 6 fó jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2019. (111.11.) Képviselőtestületi határozat
„A VP6-7.2.l-7.4.1.3-l7 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in&astrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” pályázat építési munkálatainak kivitelezésére meghívandó vállalkozók
kiválasztásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázati eljárást Ír ki „A VP6-7.2.17.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in~astrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című pályázat keretében a „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” építési munkálatainak elvégzésére.
A közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként az önkormányzat az alábbi cégeket hívja meg:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Jászmetál 2000 KR. 5121 Jászjákóhalma, Főút 107.
Metál Plusz KR. 1074 Budapest, Dohány u. 37. 1/1.
Pócs és Társa KR. 5100 Jászberény, Bakki 3. u. 27.
Baktató KR. 2760 Nagykáta, Csokonai u. 31.
AXON TK Trans KR. 1037 Budapest, Bécsi út 85.

A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás
elindításához és lefolytatásához szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sansz Projekt Iroda Bt.- Sebestyén Klára felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, ügyvezető
(Telephely, iroda címe: 5100 Jászberény, Thököly út 22.)
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző helyben
Irattár
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5. Napirend
Előterjesztés a közterületek használatáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző
Szűcs Lajos: A „Közterületek használatáról” és „A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
megszegésének jogkövetkezményeiről” szóló rendeletek a Szociális és Egészségügyi Bizottság az
ülésén megtárgyalta. Atadom a szót a bizottság elnökének.
Kobela Mar2it: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek a rendeletek
elfogadását.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Javaslom mindkét rendelet elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem a Képviselőket, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fó jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
2/2019. (111.12.) Önkormányzati Rendelet
A közterületek használatáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
3/2019. (111.12.) Önkormányzati Rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Napirend
Előterjesztés a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó árajánlatok megtárgyalására
Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság Kobela Margit elnök
Szűcs Lajos: A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásához kapcsolódó vállalkozás kiválasztásával
kapcsolatosan a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta.
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal Jászboldogházai Kirendeltsége 3 környékbeli szolgáltatót
(Kormos Ferenc ev
Jászalsószentgyörgy, Tóth Zoltán ev- Jánosbida, Tápió Travel KFT
Tápiógyörgye) keresett meg azzal a kérdéssel, hogy vállalják-e program lebonyolitásában való
részvételt.
-

Kobela Mar~it: A Szociális és Egészségügyi Bizottság Kormos Ferenc egyéni vállalkozó
Jászalsószentgyörgyi Tüzép árajánlatát javasolja kiválasztani.

-

A képviselőtestület 6 lő jelenlévő Képviselőből5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2019. (III. 113 Képviselőtestületi Határozat
A téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó árajánlatok megtárgyalásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a téli rezsicsöklcentéshez
kapcsolódóan benyújtott árajánlatokat.
Az önkormányzat részére 3 környékbeli szolgáltató adott be árajánlatot:
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-

Tápió Travel Kft. Polyák Péter cégvezető 2767 Tápiógyőrgye, Táncsics M. út 62.
Tóth Zoltán egyéni vállalkozó, tüzelő és építőanyag kereskedő 5143 Jánoshida, Diófa u. 10.
Kormos Ferenc e.v.5054 Jászalsószentgyörgy, Tüzép telep, Béke út 27.

A Képviselőtestület Kormos Ferenc e.v. 5054 Jászalsószentgyörgy, Tüzép telep, Béke út 27. árajánlatát
fogadta el.
A Képviselőtestület megbízzaSzűcs Lajos polgármestert a vállalkozóval történő megállapodás
aláírásával.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Tápió Travel Kft. Polyák Péter cégvezető 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. út 62.
Tóth Zoltán egyéni vállalkozó, tüzelő és építőanyag kereskedő 5143 Jánoshida, Diófa u. 10.
Kormos Ference.v.5054 Jászalsószentgyörgy, Tüzép telep, Béke út 27.
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
Irattár

7. Napirend
Előterjesztés a Bölcsőde kialakításának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Bölcsődei fejlesztési programra szeretnénk benyújtani a pályázatot. A telekalakítással
kapcsolatosan megkaptuk a Földhivatal határozatát. Elkészültek a hiányzó dokumentumok, tervrajzok
és a költségvetés. A projekt tervezett ára bruttó 22.578.553 Ft., 20.998.054 Ft támogatásra szeretnénk
pályázni. 1.580.499,- Ft önerő van szükség, melyet az önkormányzatnak kell vállalnia, ha benyújtjuk a
pályázatot. Javaslom a pályázat benyújtását. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs,
akkor kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fó jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2019. (111.1 1.) Képviselőtestületi határozat
„Bölcsődei fejlesztési program támogatásra” pályázat benyújtásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzata támogatási kérelmet kíván benyújtani a hazai forrású
„Bölcsődei fejlesztési program” című pályázatra, melyet a Pénzügyminiszter a
Belügyminiszterrel és az Emberi Erőforrások miniszterével hirdetett meg Magyarország 2018.
évi központi Költségvetéséről szóló 2017. évi C. Tv 1. melléklet IX. Helyi Onkormányzatok
támogatásai fejezet, 53. „Bölcsődei fejlesztési program” cím terhére
bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására.
A
várható
támogatási
intenzitás
bruttó
93%,
önerő
7%.
A tervezési munkára felkértük Dankó Zoltán tervezőt és Bálint Károly energetikust, valamint
Bishotka Noémi rehabilitációs szakmérnököt, akik elkészítettek a műszaki tervdokumentációt,
tervezői költségvetést.
A projekt nem építési engedély köteles
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A munka leírás tartalmazza az építéssel kapcsolatos átalakítási munkákat, esetleges energetikai
korszerűsítéseket, eszközbeszerzéseket, udvari játékokat.
A teljes elszámolandó projekt tervezett ára: bruttó: 22.578.553 HUF (100%)
A támogatás tervezett maximuma: 20.998.054 HUF (93%)
Önerő: 1.580.499 HUF(7%)
Ingatlan adatai: 5144 Jászboldogháza, Petőfi u. 2.
812/2 HRSZ tulajdoni hányad 1/1
Mini bölcsődei ellátandó gyermekek férőhely száma: max.: 7 fó
Az önkormányzat saját költségvetéséből az önerőt biztosítja. Rendelkeznek róla, bogy előre
nem látható okokból, illetve áremelkedés miatt kialakuló költségek emelkedése esetén is
vállalja az Onkormányzat a beruházás megvalósítását.

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert a pályázat benyújtásával, és a
pályázattal kapcsolatos teendők ügyviteli tevékenységével.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Magyar Allan*incstár (E8R42 rendszer)
Szűcs Lajos: A pályázat megvalósításához és a finanszírozásához ütemtervet keltett készíteni.
Javaslom az ütemterv elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2019. (III. II.) Képviselőtestületi Határozat
a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX.
Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. „Bölcsődei fejlesztési program” cím terhére....
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény fejlesztés megvalósításának és a fmanszírozásának
tervezett időbeni ütemezéséről
Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a
meghirdetett Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 1.
melléklet IX. Helyi Onlcormányzatok támogatásai fejezet, 53. „Bölcsődei fejlesztési program”
cím terhére.... bölcsődei ellátást nyújtó intézmény fejlesztések támogatása pályázati kiírásra.
A pályázati cél megvalósítás szükségessége és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
A fejlesztés szükségességének indokolása (rövid ismertetés a pályázati dokumentumhoz
készített képviselő-testületi előterjesztéshez készített árajánlat/műszaki leírás alapján):
Műszaki leírás szöveges:
Jászboldogháza Községi Onkormányzat szükségességét látja lakossági és demográüai igények
alapján, hogy mini bölcsődét hozzon létre, alakítson ki a meglévő óvodai intézmény épületéből.
Jelenleg az óvodai tornaterem helyiségéből tervezzük kialakítani a mini bötcsődei szobát, amely
alkalmas erre a célra. A projekt tartalmazza a kötelező akadálymentesítési szempontok
figyelembevételét, valamint a szükséges helységek ki- és átalakítását.
—
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A fejlesztés során az alábbiak készühek el:
I .bölcsőde és kapcsolódó WC blokk, közlekedő, kiszolgáló helyiségek felújítása/átalakítása,
2. projekt szintű akadálymentesítés,
3 .eszközbeszerzések,
4.egyéb költségek.
A tervezett program során az épület bruttó alapterülete nem változik, a munkák
tartószerkezetet nem érintenek, ezért elvégzésük nem építési engedély és bejelentés köteles
tevékenységek.

A fejlesztéssel érintett ingatlanon 2018. november 19-e előtt (pályázati kiírás megjelenését
megelőzően) a beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek nem történt / történt*:
(p1. tervkészítés stb.)
-

Amennyiben megvalósult a beruházáshoz kapcsolódó tevékenység végzése, abban az esetben
a pályázati kiírást megelőző munkálatok megközelítőleg a beruházás
%-os készültségét
jelentik.
—

Tevékenység megnevezése
Támogatási igény előkészítése,
tervkészítés, árajániatok bekérése,
támogatási igény benyújtása stb.
(részlelezhető)

}Iiánypótlás teljesítése
Támogatói okirat kézhezvétele
Telekvásárlás
Engedélyezési eljárások
Műszaki niegvalósítás ( építés és
eszközbeszerzés)
Árajánlatok bekérése, kivitelezők
kiválasztása
Kivitelezés (részletezhetó’)

Tevékenység megvalósításánák
tervezett Ideje
vagy „nem szükséges”
meejemrzés
2018.11.09.- 2019.03.14
között megtörténik

a~,

.

2019.04.19.
2019.06.20.
Nem releváns
Nem releváns
2019. 07.20.— 2019. 10. 31.
2019.06.24.-2019.07.15.
2019. 07.20.— 2019. 10. 31.

Műszaki átadás-átvétel időpontja
Szakmai és pénzügyi elszámolás
benyújtása
Műszaki ellenőrzés

‚~.*;a,

k tevekenyseg eléréséhez
felhasznáWösszeg (Ft)
önrész ÷ igényelt
támogatás
825.000
Támogatás: 767.250
Önerő: 57.750

2019.10.3 1.
2019.12.31.-ig

2019.07.20-2019.10.31

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
21.688.553
Támogatás: 20.170.354
Önerő:_1.518.199
0 Ft.
21.688.553
Támogatás: 20.170.354
Önerő:_1.518.199
0 Ft.
0 Ft.
65.000 Ft.
Támogatás: 60.450
Önerő: 4.550
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___________________________

Ft

2019.12.31-ig

OFt.

2019.12. 31-ig

0 Ft.

2019.12.31-ig

OFt.

Az óvoda alapító okiratának
módosításának tervezett dátuma
A
bölcsőde
működési
engedélyének
kezdeményezés
tervezett dátuma
A szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzést
Összesen:

22.578.553

A projekt befejezésének dátuma és a támogatás felhasználásának végső határideje:
2019. december 31. A felhasználás végső határideje és a projekt befejezésének dátuma nem
módosítható, az addig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi
költségvetésbe.
Határidő: pályázat beadási határideje: 2019. 03. 18.
Felelős:
Szűcs Lajos polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Szűcs Lajos polgármester
2. Dr. Dinai Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Pénzügyminisztérium, Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya
5. Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó
6. Irattár
—

—

8. Napirend
Előterjesztés a Strand~irdő és kemping belépő árainak megtárgyalására
Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Írásban mindenki megkapta a StrandRirdő és a kemping belépő áraira szóló díjemelési
javaslatot. Köszöntöm az ülésen Szöllősi Péter mb. strandfürdővezetőt. Átadom a szót a részére.
Szöllősi Péter: Á Strandfürdő díjára csak nagyon minimális emelést javaslunk A kemping díjaira nem
javasoltunk emelést.
Szűcs Laios: Köszönöm Szépen. Javaslom az Írásban kiadott díjemelési javaslat elfogadását. Van-e
kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem a Képviselőket, hogy szavazzunk.
Á képviselőtestület 6 fó jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2019. (III. I l.~ Képviselőtestületi Határozat
Strandfürdő és kemping belépő árainak elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a
Strandfürdő és Kemping 2019. 04. 01. évtől érvényes árakat.
StrandfUrdő
Egész napra
gyermek
diák/nyugdíjas
felnőtt
családi

‘

~2O19~iX

600 Ft
800 Ft
1 000 Ft
3 000 Ft
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16:00 után
gyermek
diák/nyugdíjas
felnőtt
családi
Jászboldogháza
lakosainak egész
napra a
belépődíjból5o %-os
kedvezmény.

2019

$trandfürdő bérletek
gyermek bérlet
nyugdíjas/diák bérlet
felnőtt bérlet

2019
2 500 Ft
3 500 Ft
4 500 Ft

Úszóbérlet

2019
2 500 Ft

300
400
500
1 500

Kemping Belépő díjak
szolgáltatások
gyermek belépő
diák/nyugdíjas belépő
felnőtt belépő
2 személyes sátorhely
4 személyes sátorhely
lakóautó/lakókocsi
idegenforgalmi adó 18 év felett
áramdíj
lakóautó/lakókocsi
sátor
kutyadíj
6 személyes kőépület
3 személyes kőépület

Ft
Ft
Ft
Ft

egy napra
600 Ft
1 000 Ft
1 200 Ft
500 Ft
600 Ft
1 200 Ft
300 Ft
700 Ft
350 Ft
300 Ft
12 000 Ft
6 000 Ft

Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Szöllősi Péter strandfhrdő mix vezetője
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
Irattár
—
—

—

—
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9. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Jászboldogháza Római Katolikus Plébánia az önkormányzat támogatásával 2018.
októberben az „Epített- és kulturális örökségek megőrzése” című pályázati felhívásra, a templom
fűtéskorszerűsítés, napelemmel való felszerelés, és térvilágítás felújítására pályázatot nyújtott be. A
pályázatot befogadták. Hiánypótlást kértek, amely el is lett küldve. Bírálat alatt van a pályázat.
Javaslom, hogy nyertes támogatói döntés esetén a 15 %-os önerőt az önkormányzat költségvetéséből
támogatásként biztosítsuk a pályázat megvalósításához. Vállaljuk a pályázattal kapcsolatos
adminisztrációs feladatokat. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem a
Képviselőket, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2019. (III. II.) Képviselőtestületi Határozat
Jászboldogháza Római Katolikus Plébánia által benyújtott pályázat támogatásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Jászboldogháza
Római Katolikus Plébánia által benyújtott, a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Epített
és kulturális őrökségek megőrzése című, VP6-l9.2.1.-48-4-17 kódszámú felhívásra, a 2018. 10. 03.
időpontban benyújtott, 1947123186 iratazonosító számon nyilvántartott pályázathoz nyertes támogatói
döntés esetén a 15 °o-ös önerőt az önkormányzat támogatásként biztosítja.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Jászboldogháza Római Katolikus Plébánia Sós Tamás plébános
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
Irattár
—
—

Szűcs Lajos: Van-e valakinek még a nyílt ülésen bejelentése, kérése, kérdése?

Kobela Margit: Az Arany János utca és Bajnok utca kereszteződésénél elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtőt nagyon kulturáltan, rendeltetés-szerűen használja a lakosság. A hulladék elszállítását
rendszeresen végzi a szállító. Az elmúlt időszakban mindig időben ürítették. Orülök, amikor látom, hogy
a lakosok szeretik a környezetüket, és használják a szelektív hulladékgyűjtőt. Pozitívumként kívántam
tájékoztatni a Tisztelt Képviselőtestületet.
Szűcs Lajos: Ehhez kapcsolódóan kívánom elmondani, hogy a mai napon egyeztetésre került a
lomtalanítás időpontja, mely 2019. május 18-án szombaton lesz.
Joó-Kovács Balázs: Február 28-án részt vettem a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves
közgyűlésén. Két éve működik a szervezet a Jászsági Onkormányzatok Szövetségének létrehozása által.
Nagyon eredményes időszak van mögötte. Feladatuk a kábítószerrel kapcsolatos területek felmérése,
terjesztői hálózat felkutatása. 2019. január 1-vel létrejött a Szenvedély Betegek Alacsonyküszöbű
Ellátását Segítő Szolgálat. 3 fó dolgozik a szolgálatnál. Egy fő intézményvezető és két fő szociális
munkás. Jászboldogháza nem tagja a szolgálatnak.
Szűcs Laios: A létrehozott segítő szolgálat segíti, útbaigazítja a hozzá forduló személyeket.
A településünkön ilyen szempontból jó a helyzet, jó a közbiztonság, nincs tudomásunk kábítószer
terjesztésről, sem fogyasztásról. Szeretnénk, ha ez így maradna. Most nem láttuk indokoltnak
társulásban létrejött Szenvedély Betegek Alacsonyküszöbű Ellátását segítő Szolgálatba való részt vételt.
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Szűcs Lajos: A polgármester 5 perc szünetet rendek el. A szünet után a Képviselőtestüiet zárt ülésen
folytatta tovább a munkáját.

(Szűcs Lajos)
polgármester

(Dr. Dinai Zolt’
jegyző

)

Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

4/2019.
MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésére
2019. március Ii-én, hétfón délután 15,00 órára
AZ ÜLÉS HEL YE: Községháza Tanácskozó emeleti tenne
Javasolt napirendi pont:
1. Beszámoló a település tűz elleni védekezéséről, műszaki mentésről, és a tűzoltóságról, a
többször módosított 1996. évi XXXI. Tv. 30. ~ (5) bekezdése alapján
Előadó: Szabó Szabolcs Gábor tű. alezredes, parancsnok Írásban
Fózer Tibor tű. ezredes, kirendeltség-vezető
2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
3. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban
4. Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban
5. Előterjesztés a közterülethasználatáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző Írásban
6. Előterjesztés a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó árajánlatok megtárgyalására
Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság Kobela Margit elnök
7. Előterjesztés a Bölcsőde kialakításának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban
8. Előterjesztés a Strandfürdő és kemping belépő árainak megtárgyalására
Szűcs Lajos polgármester írásban
9. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
-

szóban

Otthonteremtési támogatási kérelmek megtárgyalása
Szociális és Egészségügyi Bizottság Kobela Margit elnök

Jászboldogháza, 2019. február 27.
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1. napirend
Tisztelt Képviselőtestület!
A Jászberényi Hivatásos Tüzoltóparancsnokság 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 volt 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 thstérzékelő 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
rendezvémiyel 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-védelmi 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 felmerülö kérdéseikkel és megoldandó problémáikkal kereshetik fel személyesen
kollégáinkat.

Tűzoltás, műszaki mentés
A Jászság területén a káresemények számadatait vizsgálva az előző évhez viszonyítva jelentős
csökkenés tapasztalható (2017-649 db, 2018-560 db), melyet elsősorban a tűzesetek számának
csökkenése okozott (a csökkenés 19 %—t 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 fóről 90 főre).
A káresetek során történő elhalálozások viszont a 2017-es évhez képest megfeleződtek (10 fóről 5
f6re). 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, Rajta 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 FIEROS által fejlesztett és gyártott RÁBA RI 6 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 ajászsági 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 1 település a „111”
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 Önkéntes 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 Önkéntes Mentőcsoport, valamint az Apáti Járási Önkéntes 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 el a tárgyidőszak végére lakossági riasztó
eszközök állapotában. A működőképes berendezések aránya 93%-ra javult.
A kijelölt technikai 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 lebonyolításra.
Részt vettünk a lakosságfelkészítő, ifjúság- és gyermek felkészítő, tájékoztatást célzó különböző
programokban, úgymint nyitott laktanya program, gyermek- és 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 fó vett részt, valamint a tanuló ifjúság rendszeres veszélyhelyzeti
feUcészítésével valósult meg.
Az évente megrendezésre kerülő felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi
fordulóján a 2018. évben két korcsoportban 64 fó vett részt. A helyi versenyen győztes középiskolás
csapat kiválóan szerepelt a megyei fordulón is, mivel korcsoportjában 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 fiatal 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 igazgatás
A 2018. évben a Jászberényi Járási HVB és a Jászapáti Járási HVB 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 tűzgyújtás szabályairól.
Tájékoztató a téli időjárási helyzetek következménykezelési tapasztalatairól.
Tájékoztató a Járási Önkéntes Mentőcsoportok újraminősítő gyakorlatának
végrehajtásáról.
Tájékoztató a Jászberényi Katasztrófavédelmi K.irendeltség illetékességi területén
2018. évben végzett veszélyes áruszállítás ellenőrzésének tapasztalatairól.
Tájékoztató a rendkívüli téli időjárásra történő felkészülésről.

A fenti előterjesztések az I-IVB-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 ás 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 alkalommal vettek részt. Tűzoltóságmik területén összesen
4 gázvezeték sérüléssel járó káresemény történt.
A parancsnokság működési területén található veszélyes üzemek száma 201 8-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 felmértük 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 ajogszabályokban előírtaknak.
Hatósági tevéken ység
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- parlagfű szemle,
aratásban résztvevő gépek tűzvédelmi 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, bogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság
eredményesen teljesítette meghatórozolt feladatait. A beszámoló időszakában a Jászság területén
katasztrófaveszély és veszélykelyzet kihirdetésére nem került sor, kiemelkedő’ tűzeset,
iparbiztonság területén baleset nem történ4 hosszan tartó lakosságvédelmi intézkedésre nem volt
szükség.
A beszámoló időszakában a szakmai munka, folyamatosan növekedett A kiegyensúlyozottabb
munkakörülményeknek, valamint az eddig elsajátított tudásnak köszönhetően, a hasznos
tapasztalatok birtokában a feladatok végrehajtása megtörtént

1. napirend

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

Tűzesetek száma

Szabadtéri tűz
Otthon jeHegű
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 el feladatait, végzi szaktevékenységét. A Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség az egyesület tevékenységét megfelelőre értékelte 201 8-ban.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Jászboldogháza Község Onkéntes Tűzolt6
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 fó. Az Apáti Járás Onkéntes
Mentőcsoport 2013. november 30-án alakult meg, a településről a Polgárőr és a Tűzoltó
Egyesületek tagjai a szervezetnek. A mentőcsoport sikeres gyakorlatot produkálva tett vizsgát a
2018 -ban Jászberényben megtartott újraminősítő gyakorlaton. Köteles polgári védelmi szervezet
tagjainak riasztási gyakorlata ez évben megtörtént.
..

Vis maior
A tárgyi időszakban -tekintettel arra, hogy ilyen jellegű esemény nem következett be- a település
„vis maior” igényt a település vezetése nem nyújtott be.
Iparbiztonság
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részt vesz a 32-es és 31-es főúton 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 folytahmk
le.
A településen elvégzett ellenőrzések száma

Év

Tűzvédelem

Polgári
védelem

2018

6

16

Iparbiztonság

Piacfelügyelet

Vízügyi

-

-

6

1. napirend
Nyilvántartott létesítmények
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének nyilvántartásában a településen 27 (gazdasági
társaságok, közmtézmények) létesítmény szerepel, amelyek katasztrófavédelmi szempontból
jelentősek.
Kapcsolattartás
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltóság a település
Onkormányzatával, vezetőivel, a polgármesteri hivatalban katasztrófavédelmi munkát ellátókkal,
valamint a helyi polgárőrséggel megfelelő, magas színvonalú szakmai kapcsolatot tart.

Jászberény, elektronikus bélyegző szerint

Szabó Szabolcs Gábor tű. alezredes
parancsnok
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JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRM ESTERÉTŐI.

ELŐTERJESZTÉS
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testületének /2019 (..) számú
a Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

Előterjeszt&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.

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

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL

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 B116
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
fedezetet.

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRM ESTERÉTŐL

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 bérkiegészítésére 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.

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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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, ás a képviselők juttatásai, valamint
költségtérítéseik az előző évben elfogadott összegekkel kerültek kidolgozásra.

-

-

b) Munkaadókat terhelő járulékok

—

K2:14.619.993.- 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) Ellótottak pénzbeli juttatásai K4: 7.350.000.- 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
—

-

-

-

—

-

—

-

-

-

.-

JÁSZBOLDOGIIÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL

f)

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre KS: 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 és járulék összegből felajánlott
támogatások összege: 2.192.097.-Ft.
—

-

-

2. Felhalmozási költségvetési kiadások
a) Beruházások K6: 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) Felúlítások 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 ás a 2019. évi
pályázati támogatás biztosítja.
—

-

—

-

-

.

Finanszírozási kiadások— Kg: 5.074.539- Ft
Az államháztartáson beluli megelőlegezések visszafizetésének ósszege
2445.881.- Ft.
Lekötött bankbetét és a kamat újra lekötése. 2.628.658.-Ft.
-

-

A költségvetés egyenlegét óv 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 ás alkossa meg azok alapján a 2019. évi költségvetési és végrehajtási
rendeleteit.

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

Szűcs Lajos
polgármester

I

~4.

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL

I melléklet a /2019 (..) önkormányzati ret delethez
Jászboldogháza Községi Onkormányzat 2019. é’4 Költségvetésének Osszevont mérlege
BEVÉTELEK
1. s. táblázat

adatok forintban
BevételI jogeim

1.
LI.
Ii
‚3
1.4.
1.5.
~‚~‚

2.
2.1.
22.
2.3.
2.4.
2,5.

2.6.
3.
3.1.
3.2.
33.

34~
35
3.6.
4.

4.1.
4.1.1.
4.12.
4.2.

43.
44~
5.
5.1.
5.2.
53
54~
5.5.
5.6.
57,
5.8.

59,
5.10.
6.
6.1.
62.
6.3.
6.4.

6.5.
7.
7.1.
72
73

~4,
8.

s~.

2019. évi

Őnkormáovzatn’ükődésl timontisal ~1.1.+...+.1.6.)
Helyi ceko’nsyzatok amkődeseoek atslnnos t~~alasa
Unkomnnyzatok egyes komcwltsi [eli.l~nin* támogata
Unkonnanyzatok szociahs es ~ujÓIéu Ieladaiam Witgilása
Qekonnany2at& kulturalis teladatausak taningatasa
Mukódási celú kezpontositott doirasiyzatok
Helyi tekornanyzasok ~ecsnt6 táinogatasai
Működési célú támoptások államháztartáson belülről (2.I.+...+.2.5.)
Elwoáiok es beinet~et be’~eIcs
Müködon tel0 garancia- es kezességvalloiasböl mcgttiiesek
Mukodesi teSti ‚‘isszatesitendó támogatasok, kölcsönök ‚msszal&tilése
Múködesi Wit „sszatcxitendo tainogalasok, kölcsónők igenybeveteje
Egyeb nikbdcsi Wit tassogaiksok be’~ei
2.5.-ba EU-s taanogalás
FelhalmozásI célú támocatások államháztartáson belülről (3.l.+...+3.53
FeIMitYi~*elccluonkormanyzatstso~tok
Fe1~1v’,1 célú garancta- as kezességv*UalasbÓl nwgten~ese*
Felhalmozási cdii „sszatéjitendo ián~ok, kőlcsöntk tisszaterülése
1 elheSi~i eslu ‚ssszaicdlendó tantgalások, kőlcsönők igesybevetele
Egyéb teutatmozeti otto tamogatetok bcvaelei
5.5.-bed EU-s tamogatas
Kőzliatalmi bevételek (41.+4.2.+43.+4.4.)
Helyi ásac (4.1.1.44.1.2.)
-Vagyont tipusu adók
las~ekéts2oI~ltstisokado,
Gt9jMfl~adó
Egyéb áiwasatálan et szolgaltatám adók
Egyél, kőzSinin. beattetel’
Múködési bevételek ~5.1+. .4 5.10.)
K~ldai~ttes euaiWtke
SzoI~tatások cueiibtae
K&ttefl szolgáltatások ttt~c
Tulajdonosi bmttela
b~alámdájak
a”»*ntnnn általános lorgalira also
~~~
Biasósitbi k&tlt~
K~bt’YtteS
~ebntKőd~bevetdck
FelhalmozásI bevételek
kiimialisjnmk ttnautse
ki~1inot at~esitáne
~ t*gy’ esakozok atétesitete
Kaes~aek talakasitáse
Részesedesek mre~nesebez kapcsolódo bevetelet
Mükbdésicélúálvettpéaznzl’$akf7.l.+...+7.3.)
Muködesi célú garancia, es kezess
lalasbol niegienslesek All-n knoirci
Miktdési célt „sszatántendö tamogalások, kacsönek ‚tsszatt All-n M’úlról
Egyeb naskedesi célú átvett pasizaszköz
7.3.-bol Eti-s tásmmgatas (kezottien)
FelhalmozásI célú átvett pénzazkizők ~8.1.+82.+8S.l
télbt cetu garancia- es kczess~’a~aabet
‚desek Mi-n k,v3iitt

8.2.

F elESni cells ‚‘tsszatántmndb tasnogatasok, kÖlcseoök „mszat& Mi-n b’tlJrőt

83

Egytls teibal~i célt átvett pnwee)’M

g4

&3.-bóI EU-i t~gatás (kozvetien)

9.

KÖLTSÉGVElÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)

10.1.
10.2.
10.3.

Hossnj lejMvtu hitelek, koladoót )d’ettlc
lSMitási célú hitelek, kolcsonők lelvatje pésszügyi vaUalkozastol
KtMd lejálám kiitta, kolcsonok teivetele
Bamdl értékp.pirokbevételel (1lJ.+...+ ltd.)

1~-

~‚.

II I
11.2.
11.3.
11.4.

meal-, kőlcsőnfelvétel áll.mnháztartison Idvülről

(10.l.+l0.3.)

rőnyzat
81 985 674
20 921 964
29 160 750
18 914649
2 041 480
10 945 831
48 903 497

48 903 491
70383 436
70383436

33 550 000
29400 000
440004)0
25000000
4000 000
ISO 000
34 012 931
300 000
10 320 745
3446 828
540 000
4010522
4 650 624
9 605 712
1 ioo 000
3500
35000

240000

240

ooo

500 000
500 000

269 575 538

tor~Mi cent beHolds btekpepirok bovalusa, atgátsitése
l-orgatasi ceto beHató’ at&paptrok kibocsátasa
Be~teiesi célú beHolds btapaptrok bevallása, ertacsitése

I~.

Mandváu~ izénybevétele (12.1. + 12.2.)

30 818 742

12.I.
122.
LI.

Elozo tvkektsegwtes’ marailváiiytmak igenybevetele
El&~ ev ‘Slalkozasi nwadvásiyának igenybevetde
BelibIdi Onanszírozis bevételeI (13.1. + ... + 133.)

30 878 742

13.’.
332.
13.3.

Allmitámnon beth mnegdaegaeset
AllaJiámatáson belüli tregdóiegezesd’töilesnHc
~
KülibIdi únauszírozás bevételei (14.t+.. .14.4.)
lorgatasi cclii kuuloldi cntápapii’ok bevallása, ettekesitete
Betektettsi célú kultoldi enckpapirok bevaltasa, c7tekesllese
Knltoldl eild~papirok kibocsátása
Kulioldi hitelek, kölcsónottelvetele
Ádóssáfloz nem kapcsolódó szárnazékos ügyletek bevételei

I~.
14.1,

142.
M.3.
14.4.
15.
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉJELEK ÖSSZESEN: (I0+

II.

KÖLTSÉGVETÉSI

2625158

...

+15.)

És FINAJ’$SZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2 ‚25 158

33503 900
303 079 438

KIADÁSOK
2. s~ ‚dNtai

‚zdatok forintban

Sor.
slain

.

.

Kiadási jogciinelc

I
L
II.
12.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
III
112.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
28.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
L
3.1.
32.
4.
5.
5.1.
52.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
72.
73.
7.4.
73.
8.
8.1.
82.
83.
8.4.

2
Müködési költsézvetés kiadásai (It+...+l.53
Személyi juttatások
Munkaadókat teilaelő járulékok és szociálishcaz~áru1ási adó
Dolog kiadások
Ellátottak pénzbeli jottatásai
E~ébn~ködésicélúldadások
- sz 1.5-bök - Elvonások ás beúzetések
. Garancia- ás kaességvállalásbál kiúzetés AM-n beloire
-Visszatérítendő támogatások, Icülcsönők nyújtása AH-a belülre
- Visszatérítendő tiwgaások, kölcsönök törlesztése AN-n belúlre
- Egyébmúkődési célú támogatások AN-n belülre
. Garancia ás kezességvállalásb6l lci&etés AM-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny(~tása AN-n kívülre
- Áxlciegészitések, ártámogatások
. Kamattásrmgatások
-Egyéb aralkődési célú tás~ások államháztartáson kívülre
FelhalmozásI költsétvetés kiadásaI (2.1+23+233
Beniházások
2.1 -bő’ EU-s forrásból TT~vsl6suló benaházás
Felújiiások
2.3.-ból EU-s fonásból ntgval6suló felújítás
E~b felhalmozási kiadások
2.5.-ből
- GarancIa- ás kezesség’6llalásból kiűzetás AN-n belülre
- Visszatérítendő támt~ások, kölcsőnók nyújtása AM-n belalre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök terjesztése ÁH-o belülre
- Egyéb felbaljraozási célú támogatások AM-n beloire
- Garancia- ás kezcsség’6lIalásbóI ki5zetés AM-ia kívülre
- Visszatérítendő tánogások, kölcsönök nyúhása All-n kívülre
-Lakástámogatás
- Egyéb felbabrozási célú támogatások állaaráráztartáson kívülre
Tartalékok (33.+32.)
Általánostaitalék
Céltanalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hltd- kőlcsöotöalaés áflamlaáztattáson Idvülre (Si. + ... + 5.33
Hosszú l~katú hitelek. kölcsönók tórlesztáse
Llkrídliási célú hitelek, kőlcsönők tőrlesztése p~i “álla!lcozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsöraök törlesztáse
BelföldI értkkapírok Idadásat (6L+ ... + 6.4.)
Formási célú belföldi &t&paplrok vásárlása
F~tási célú belföldi értékpapírok beváltáza
Befektttási célú belföldi értélgiapirok ‚~sárlása
Befektetési célú belföldi étt&papirok betiltása
BeItbIdi Siiaaasztrozés Idadissl (7.1. + . + 7.43
Állaniháziaatásoa belüli n~el0lc~ezásek folyósítása
Államháztartáson belüli tneae1ól~ezések visszaűzetése
Péaizcstkőzők betétként elhelyaáso
Kt~,ond irmnyltősznvi támogatás folyósítása
Lekötött bankbelét
Külföldi Gaasuszirozás kiadásaI (61. + ~. + 6.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok visárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok betiltása
Külföldi &tékpapirok bevültása
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztáse

9.
10.

.

2019. évi

FINAStSZJROZÁSI KIADÁSOK C)SSZESEN: (5.+..+8.)
KIADÁSOK ÖssZEsEN: (4+9)

eIoIráIl)’zat

3
188757 503
82 691 769
14 619 993
67213 005
7350 000
16882736
180 049

II 710 590

4 992 097
103 433 152
3 802380
99630772

5 814 244
5814244
298004 899

5 074 539
2 445 881
2 628 65*

5 074 539
303 079 438

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIIkOZÁSI BEVÉTELEK És KiADÁSOK EGYENLEGE

3.

at

tdbIáwt

I

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

2

PInatassirozási be’-éeelek, kiadások egyenlege (flnaaaszirozásl bevételek 16. sor- Inanszirozási kiadások
9. sor) (+1-)

adatok forintban
-28 429 361
~ 429 361

I. I .mellékJet a .12019
Jászboldogháza Kötségi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Kötelező íeladataitoal’ mérlege
BEVÉTELEK

(....)

önkormányzati rendeletbez

1, sz táblá zaj

adatok forintban

S~r’
I
1.
1.1.
.2.
1.3.
1.4.
„5,
I.’
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.
4,3,
4,4,
5,
5,1.
5,2.
53
~‚4,
~
5.6.
~
~
5g
~

6.
6.1.
6,2.
‚3
6.4.
‚‘5,
7.
7.1.
7,2.
73
74
8.
~‚~‚

8.2.
8.3,
84
9.
~0’
ici.
10.2.
10.3.
Ii.

Bevételi jonchu
2
0nkonahno~i esIk at to’atisal fI.I.+...+.14.)
Matyi Óaonwiyztt~ nuskMcia’dc ~ISanos tamogaltaa
‚nlconnanyza’ok ~cs kbescv&~ ictedalasnis tarluogitása
C*ouiaflauokizociábseagyczmckjóIct’ tcIadatsana~tanogaiasa
tCkomnnyzatok
wám IcIadala.nlk tmgaiám
Mokodca colos kóipoiiuoiilott cloiranyzatok
Hal)i őiLkOflhihiiylilS tegaitlo isniogalasat
MIkidéil célú timotailsok ‚llamhiflanéson belilról (2.I.+...+.2,5.)
blvtnasok m badesax beveicla
MostOdon colos garanctá- es kcznsonvallalasbol mt~iar0ttsa
Mukoden colt vliszateniendb tamolalasok, kolcsunób v,iszeicn.lne
Mukadess cdii ‚asszatentcndó iflogatasoi. kulcsőnut ganybevatele
tgycb mut)das calu lamogalasik beveldel
~ ‘bOÉ EU-s lunhogalas
Felbainioasd célú lhna.pebok ‚llambéaaruésoa belülről (3.l.+...+3.5.)
Fethi~ celu őItm’n~i)2an tazasok
FclrohT~at cd’. gaca~ncaa. es kacm~v1Ialatcü nicgaes’aisú
FdhdD~fl cdii vilszulaflIo lIrriogatasok, kalcsonut vissntcsulesc
~cIbÁiiIons colos ‚usnatuiicndb tamogalesok, kolctőotk lgenytavet&e
E~cb td~~ess c~ lamogat
bcvddei
~).‘btii bU’t tamogalut
K8&.atahn,J bevételek(4.l.+4,2.+43.+4.4.)
„d3iaú& t4,t,1,’1,Á)
‘ V3SYtfIi t.P1505 adok
‘ lc,Ui~tk Ci am~ttámk 1661
tjtprado
k~r~ &taD 66 mo~tsIás adut
k~cb k&koeat bcvctd~
MúI’idéé besélelek ~5.1.+...+ 5.10.)
K~elmtekesItaeI~est~c
&o~natasok cloictlcka
Kaveislati no~salp elieke
I ‚Iajdtooss ievciclek
UI—tat ojak
K~ataiOd áh.us oee~. ado
Alta~oi acqab. adó ‚‘iatzaIcfll66c
umosstéo ~
bgyeb penhiagyl misvdei& bevetolci
tgyeb Cilkúdes bevetdá
FelbaImosáit bcvételek ~6.I .+...+‘.5.)
hnanalciaiat Javak ciuut~~
hnaüanok eslckemtcac
bgyes tt~u c~k atsaamám
lcA0v~ite~k eliuttiltS
IC.cmeaedcoek m~mcaek’a kapnolodt bavetsak
MikSdéai célú 60w” pénaariestők (tl.+ ... + 7.3.)
Miaooen cdi. ~ es kezenegvá~osbol mcgladcsak An’s kiadott
P.tutddcs. cats voscateniendo tamogatatok, koecsantk vlccoatef. Ali-t’ kJvttroJ
bgyeb ~aődaa colos SWell peszesnőt
7.3.’btt tu’s lalTiOgatks (kutvetimi)
Falbaln’oaásl célú átvett p~zessic8znIc ‚8,1.+82.+8,3.)
~amajn’ cats garaticos- as kazeaiagvatt megienateset Awn b’~cl
l.dtiun’ all, vinuaaentaidó iáasogaiisok, kulcsonut ilsszalct AH-a tin_ltd
kkYCb tcihi~ calti anti p~kte

2019. é’i eliIrhn)Tal
3
81 985 674
20921984
29160 750
18914 649
2 042 480
10 945 831
10 086 861

10 08’ 862
70 383 436
70 383 43’

33 550000
29400000
4 400 000
25 000 000
4~
150000
25153 985
300000
4~
I 907 902
540 000
4 010 522
2 7700%
9 605 712
1 100 ~
-

25000

240 000

240(100

1.3.-bé’ tUcta~tp (lutatiJes)

KOLTSÉGVErÉS1 flVtIflEK ÖsszEsEN: (l+...+81
Hitel-, kslcaunkIvélel állaaiaháaarléaoa ld’Glről (10.1.+10.3.)

231 399 957

titans tiaras bade, kcdcloeiot Idveldo
Likvidtaat colos katie, kolcacouk Idvetate paiz~i vallaettiámol
KÓ’ld lcjáratu mtckk, kulcaunuk Idvatole
Ballad értékpaplrolc bevételeI (Ill. +...+ 114.)

‚j,’,
11.2.
11.3.
114.
IZ.

Poplin cclii kabIn «i~ot bcyaitasi, enáasaiata
Poipido cdl, botom buékpegitok kabocsaetsa
Ucl~etém ccii bcllufl csltkpaptrok bennett, tautkaása
Isőtseibertbap
Miradalav laéavbcvéielc ~l2,1, + 122.)

12.1.
12.2.
Ii.

bItlO eS Lolisegveles muatvasiyts’nk l$Cli)tCVCtdC
UóaÖ cv vIllIlkanat reatadvlnyhnlk igenybovelete
BelEld kanalroae beidielal ~l3,1. + ... + 133.)

13.1.
13,2.
133
14.
14,1.
4.2.
14.3.
4.4.
IS.

Aaun*aat.nason bebUll magelt’ew~k
Aslasit*nusiasoa belbet mqelolegezaset tösiestase
Kicpcnta oistyuiO~vi WaogaW
KalmIdi tainsairodu bevételei (14.1.+...14.4.)
toiatancdu~boIn enepapetot beviltan, eliaktiliase
Ucl~eidt cdu kWloLW cnapspwok bevaitasa, btckezaIcsc
Kdsoim oi66pepci& ~u1a
KaJIuleb bedú, kolcsönbk tdvciclc
Ádótsághoznem kapcsolódó taárniutékos egyletek bevélelel

16.

FINM$SZÍROZÁ$l BEvÉrELEK ÖsszEsEN: (10. +

‚7.

KÖLTSÉGVETÉSI

30 878 742
30 878 741

...

+15.)

És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSsZESEN: (9+16)

30 878 742
252 278 699

KIADÁSOK
Zn ró hiú ra:

adatok forintban
Klidiel jogcimek

I

1.
I.’,
1.2.
‚.3,
‚.4.
1.5
1.6.
1.7.
I_S.
1.9.
l_la.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2,’
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.
K
8.1
8.2.
5,3.
8,4.
9.
10.

1015. SI előirányns

2
NúkOdéni I’Oltnégwtén Idedésel (I.l+.,.+I,5.)
Személyi julsaidsok
Munkaadókat terhel’ jánjiélcok ás nociúlis horiiiárulási ad6
Dolosi Idoddsok
EIátoitalcpés~dijottalásai
Egyéb működési cél’3 kiadások
-sal 5-ból’-Elvosásokésbef.nsések
- Genesis- és kane~vállaláaból klEassés All-n belúlre
-Visszasósitendó lámogylások, kőlcsőesok nyújtása ÁH-s belúlre
. Visssaiésiiecsdó lámo~lások, kolceénok lödesnése All-n beloire
-Egyéb müködési célülísssogaiósokAll-nbelOlre
. Gerenda éskezcsségvállalásböl Idözriés AH-e Isis-ölte
- Vioszaiésöesadt timc~atások. kolcsőnök nyújtása AM-n kívülre
- Ájtietémésések, áslásnonlások
- KansaIiásno~áaok
- Egyéb működési célú lámonlások államliáztanáson kívülre
FelhalmozÁsi khlísém’eiésldadis.i(2.l.+2.3.+2.5.)
Besu)aázások
2.1.-bIl EU-s forrásból meenIásul6 beruházás
Felújtások
2.3.-MI EU-s forrásból m~vs1ós’éó felújítás
Egyéb felhnbs,ozási kiadások
2.5.-b61
- Garancia- é kezességváilalásból b~zelés AH-a belúlre
- Vísszalbisesd& limeeslisok, kúlcsönok ssyáálása ÁH-s belúlre
- ~isszatédtend6 sánseseások. kOlcsono& löslesnése ÁH-a belolre
- Egyéb feltsahsozási célú tásaaoestások ÁH-s belaire
- Oasis- Öt kezesséreáflalásból IdSzetés ÁH-s kívülre
. Visszalésilend6 sim~eá~. kölcsoessk nyú~ésa ÁH-s Isis-ötre
- Laicástáne~ás
- Egyéb felhalnscqásí célú tás’son.eások állsnösázssnáson Idvülre
Tarestikok (31+3.2.)
Általénosessislélc
Célsasialék
KOLTSÉCVETSSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
HIIel-jeölcaöseörleoaés álhaaabüssrtásoa Isis-Sire (5,l,+ .. + ‚33
Ho~ö I~aiú hitelek, kolcsónők tösinesése
Likviditási célú tételek, kölcasnök sbslesssése pésotesi vállnikozássak
Rövid lejáratú hitelek, kőlcsőnők thslezctése
&ImldI énsékssa’rok kiadásai (6,l.+ .. + 6,43
FcssKW célú lIbIdi ósI~a~ok visásiása
FaENáél célú belföldi énéksssp&sk beváliása
Befektetési célú belföldi énéCcárole vásásiása
Befeksetési célú belföldi éslékpstésok bevállása
Bellslwflassadroskaldsdáaal(7.L+.»+7A)
AJlnnü’inanásss beloli mesélhlesesések folyósiuása
Mlsssdiáztaslássn belli nsegelélegezések vsssnúzelése
Pérereskozők betétkésat elhelyezése
P&a~si lizisseldadássi
Kös~ooú inányitór~ támogaaások folyésitása
KoilbIdi Insnssárosáe Idsdásst ‚6.1. + .. + 6.43
Foinad célú kúlíllél énékpflok vásáslása
Befektetési célú köllöldi énékeejárok bevilldsa
KolBIdi énélcrv& beváltésa
Külföldi tételek, kölcstsök tösleszsese
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (S.+...+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3
138963468
56 466 738
11 780 901
SI 480 189
7350000
II 890 639
ISO 049

Il 710 590

151 26’ 087
2 947670
98 313 417

I 643 280
1 643280
241 872 835

2445881
2 445 881

2445 881
244 318 716

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK És KIADÁSOK EGYENLEGE
3. a

ró blúza’

I

Kelinétveséd hiány. ueblslel ( lúbsérreiédbe”éadek9.eor- Itálteézveodi kiadások’. nofl(+l-)

2-

Ftea,asljssáalbevdtdel’ Wd nokee,yede5e(5.nméessáá bs”éaelele Itsor- flnsnasárosáá kiadiaok9. ea.3(+#.)

adatok forintban
-28 472 878
28432 86’

I .2.melléldet a .12019 (....) önkomiányzati rendeletbez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Öszevont Önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK
L n táblára’

adatok forintban

57.
I
1.
1.1.
1,2.
i,3,
1.4,
IS.
.6.
2.
2.1.
2.2.
2,3,
2.4.
2,5,
2.6.
3.
3 I,
3.2.
~
3~
3,5,
3.6.
4.
4.1,
4.3.1.
4.1.2.
4.2.
~‚j,
44
5.
5 I.
5.2.
53
~4
55
5.6.
~7
~
~g
5.10,

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
~‚5,
7.
~‚~‚

7.2.
~
74
8.
~„
8,2,
83

$4,
9.
‚8.
~
10.2.
10.3.
„-

Ill.
11.2.
11.3.
11.4.
I~.

BevételI jogcbn
2
Oelmmánynl műlcsdéd I’mo~aeísaI (I.I.+...+.l.6.~
Hd~i ~niiatyzaIdó nutóseiet MtiJInos lameglIasI
‚k*oneanyzalet ~yn ken,cvdcs leladatamU tvnoptasa
LWLkenh1~nyzaok azoctias a areneekjóla Idadsama lanlogateza
(~‘konflIewalok ~Iee
teladótang tamogatan
Muk
cele LÖ~Inteatott dóuaeyziidó
HeI>i ~&oneanyzaeok tegeclö limogalisli
MüIeSééd célú lán.eptíseIc állanbinartáson belúlról ‚2.l.+...+2.5.)
tJveeasok es be~ttcaa bevedet
MItkOdesI cdu gatanca- de teas
aSalnttol me~’atMcset
Mekades. cdt. v,amsteniendb Itnopusob. tÖIca80Öt vieezalerulese
Mob~en cd’. vIsezaIenIenüo iamogaintk. keltsenek genybevelde
E52eb e~ódcst edd lamogalnot beveldet
t.»b~ bU-aIaniogat~
FelbalmetÁd célú tlm.otísok ‚Ilanhaartásee belal.-m t3.IA-...4-3,5.)
Itna~n ccli,
ontwiyzaii taneptasot
F.a~hW.,d~ cdt. gannet.- en k~veJesboJ ITlCwet’iesck
F~mozas cdu visnatcntendo lamogalesob, tdce80& nsezalenieee
F ~dmozaa cd’. vutntenlendó lamopl, kdcsonók igenybcveede
hgYeb leM.k,am~ cd’. tamogatasok tewedea
3.2.4d EU-atainogalas
Kö~alaImI bevilelel’ (4.I.+4,2.+43.+4.4i
‘WYt 1
t4,l,l,t4.l,L)
Va~’omtapas)adoX
‘ I etUdtdk a noI~Ita
adel
ljepjannbdó
bRt~ ta~,dat en notgÉJlala adok
kgyeb k~hia nevada
Múleőóési bevélelekts.3.+..+ 5.80.)
8daena~en ~et’náe
‘rMg.haieetk dlea.enckc
Kavenalett ~Ilal.aok estee
l’iaj~ion bevaelek
katlan piak
t’3’T~flt a~OI lelpfl
ASaJaetcs lce≠W aeló vIanaISlIese
Ksraabcvctdak
bgy~ pe~~i muveleta bevéldee
bgydómt*edesbevelel*
Felaalmaad bevéleld’
Inen’enflajava dfl’t~I’lt
MgatItiot dtotnet~
L~eb last, cnbisee cilacatleac
Kaenc~e ettct~tac
Kcazetedesp ev.ri’.aezk#adddnbeveldek
Műkédéd célú Mit” pén~n&ZzZk ‚7.1. + ... + 7S)
Mut85et cdi, gaflnon~ es tezeste~vaItdatbcé msgiei’ieta AH-e tvulcol
MukÓdec, cdt. vinaatenteedb láestgada. koictonek viaszaler All-TI envened
tgyeb mokedest cdi, swell peszeszkőz
1.3.-bté kU-s ‚átaop’a (kavenien)
Fem.lmeaal célú ÉlnIe $azatskőzalt ‚8,L+8.3.+8a)
t~Irt cd’. wieoa. es kczcncgva&ntd neglerlinet All-n tjvdrd
FSnb’ c viatzalenleedő Iamo~not, kölceecob vitszate’ All-n ksvdrcd
kgyeb I.r ‘-—-“ - cd’. swell r”—~
8,3.-bol bUt lainoptas(t&vttlett)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI’ ŐSSZESEN: (1+...+8)
HIlel-, leIIclIelelv’Iel iIIsebMls”áeen Idvúlril (I0j.+I03.~

3

38816635

38816635

8858946
5415992
3 538 926

I 880 528

3~

wooo

5480 080

eno
48175 581

Noanu Iqaralt made, k&
edved’
‚‚~ ~„ ease, k~& Idvolele p~, villtozuiol
stand Icjaraiú I.eeea, kelea&.tk remade
Eekl8Idlérté
okbev*telalOl.1.+...+IJ.4.)
Folgalam enu
oÍs alaqurot nen’Iasa, enekentcac
Forpla cad bdlZéa dt~paok ~d’l~
c~cte~ cat. bdIÖ~ atagapirot bevallasa, dataestecse
Heteteneni cdi, babes értd’pfltk ~M
M.r.d’ty ltéavbevélele ~1l.1. + 122.8

12.1
12,2.

~o~0 cv t&lstgvcleeI münavanyar’aX lgcnybcvelele
blúza iv valtiltosas llwüdvteyee* ‘geeybevelele
BelIN~ünr~sbevadel~l3J.+..+l333

13.1.
‚3.2.
‚3,3,
‚~
14,1.
I 4,5.
4.3.
4,4.
15.

Auntd’Izlanato* belli megdelepzelet
Allaataansoc belek ne8eldegczssek lórlesetese

a

2019.é’I eI&iránynt

1625158

SIkfltC~’UIlelt5d

KWIIIdI Inn~roda bevételeI ‚14i.+...14.4.l
FolgEla cdl ~dS dnaapcot befldaia, dnecatcac
Uctatendo cat. thetiS 4aI~puek t.enlfl. enctesalcac
KoJiels eltctpaplrok tt.oaÉnsa
K~bt4S bidet, kd~&,ek Idvelcie
Adóstáibocaem Icepcealédé ~áneazkkea BIyleteIe bevélelel

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+

‚7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+36)

...

+15.)

1625158

2 625 158
43 899 729

KIADÁSOK
in táblázat

adatok forintban

Sor1
I.
II.
1,2,
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.

~9
1.10.
III.
1.12,
1.131.14.
I.l5~
2.
2.1.
2,2,
2.3.
2.4.
2,3.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4.
5~
5.15.2.
5.3.
66.1,
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7,’.
7,2,
7.3.
7.4.
8.
II.
8.2.
8.3.
8.4.
9.

Kiadási jogvimek

2019. é’i eléirsayzal

2
MúkIdési IeiIioktwtés Idadásai (l.I+...+l.5.)
SztTnélyl jigiasisok
Munkaadókas tesbeló jásulékok ás szociális h~ánaláá adó
Dobd kiadások
EliátostMc pásubeli jiátatásai
Egyéb mlkódési célú kiadások
- az I .5-bél:- Elvonások át belizetések
- Garascia- ás kezességvállsidsböl IdEzotés All-n bolllre
-Visszaiésisendb sásacealások. kőlcsénók_ny*dsa Al-I-n belalre
- Vicssaiéritenáó tásncgatások. kolcadisok_iórloazlésc All-n beloIre
. Egyéb múkodési célú lánso8atások Al-I-n belolye
- Garascia ás kcztsségvállaiáaból IdEzelés AM-n kivolre
- Vísszaiériseodö táasso, kolcsőnok_nyújtása All-n kivi.Ure
- Ásidcsésáésck. ánáss~ások
- Kamattá~aiások
- Egyéb működési célú lámoeasássk állasr&tázsas’áson kivoIre
Fella.lnaozád kőltaétvelén Idadjail (2.8+2.3+2.5.)
Beruházások
2.1.-bal EU-s forrásból megvalósuló bensbázás
Fclú~iások
1.3..ból EU-s fosTásból rr~tai6stsJ6 felcélsás
Egyéb felhalmozási kiadások
25.-bEl
- Garascia- ás kezességvallalásbél ks6zeiés All-n beült.
. Visssalésiteadó lássogasások. kőlcsőnők n)tdlin All-n belülre
- Vimalésllondő tamogalások, kolcsóaók torleszteas MI-n belülre
- Egyéb felbalasozási célú iflgga’ások AM-n beloW.
. Garancia- ás kezessáseájajásbél kiúzetés All-s lilvoIre
- Viessatérlaendő Ikne~atások. kélcsönok nyújtása All-n kívülre
-Lakásténiomeás
- Egyéb felhalmozási célú
lások állanahsássassásos kivake
Tartalékok (3J-t-323
Mealánostanalék
Céltanalék
KŐLTSÉGVEItSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-_ktlcsbatörlessiés álleankázaartássa ldvtlr’ (51. +_.. + 53.)
Hosszú kiáneú lülcolek. kölcsőnök iödcszlése
Likalditási célú bit&~ kőlcsőnök tadeanése p&~4 vállelkotásnak
Rővíá Idáratú hitelek. kőlcsőnők l8rI~ése
BclbtIdl&~s~okIdedássl(6L+...+6A.)
Foraseási célú belltldi éstékper*ok vásádása
Foqasáá célú bellEldi éstélqrapbok beváltása
Bcfekseoésl célú betfEidi éné~&ok vésáslása
Befekicsési célú belitli énékapérok bcváliása
BelfElel Inaau*oráa Idadásel (73. + .. + 7.4.1
Allaaslaáztartáson belüli megdőletezések folyósliása
Mlassúsássasiáson_belli_me~6logcs~k_viossaEseteoe
Pésazklzök bceétkéss elhelyezés’
Pésszúmi lizise kiadásai
KülIblel taaiossárosás Idadissl (6.1. + .. + 6.4.)
Forealial célú koltEldi éstápérok vásáslása
Befáciesa célú kiltfeldi és’dápa~.&ok beviltása
Kü1fEldi éné~ap&ok bevátlása
KWfElt8 hitelek. kélcsösők töslcsztése
FINASOSZaOZÁSI KIADÁSOK 6SSZESEN: (5+~+&)

00-

3
49402 665
25038661
2 839 098
15732 816
4 992 097

4 992 097
2 In 065
854 780
I 317 355

4 170 964
4 170 964
55 745 694

2 ‚28 658

2 628 658

2 628 658

KIADÁsOK ÖSSZEsEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

58 374 352

ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

I sz tábldbzat

adatakfotimban

I

Kölnégvc’éai ~áa~’ tOWel ( kiIt,égvetéaebe’éidek9.n.r- kkleségveiéai Idadásekl.sadW-)

2.

FlnaaazásesialbevétdeI~ Idadáseke~yedege(Enaaes5tsnáábevéodek IL oar- Oeaenietnád adodáook9.sae)(+i-)

-7570113
-3 SQl

1.3. melléklet a ..j2019 (....) önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Állami (Államigazgatási) feladatainak mérlege
BEVÉTELEK
I. sz té bid wi
adatok for’ncé,an

z:

Bevételi J~e(m

2019. „1 elólrkiyza(

2

3

1

I.
I.’.
1.2.
1.3.

lé.
1.5.
‚.‚

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.’
3.
3.1.
32.
3,3.
3~4.
3,5.
3,’
4.
4.1.
4.1,1.
4.1,2,
4.2.
4.3.
4.4.

S.
5_I.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.’
5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
‚.

6.’.
‚2.
6.3.
6,4.
‚5
7.
7.).
7,2.
7,3.
74,
L
LI.
3.2.
8.3.
8.4.
9.

a..

10,1.
10.2.
10.3.
Ii.

I ‚.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.

12.1.
‚2.2.
‚3.

13.1.
‚3,2.
13.3.
14.

‚4.3.
14.2.
‚4,3.
14.4.
IS,

ÓnlearTajaple ‚aakMéml tá.poni’nl (l.l.+...+.lL)
Hel~ ótikon__yz.tokmókodésénet áialétiot iémogitle*
Om*ena~stok ~‘a kőwev&éd feladatainak TisTTogac4~
nhifl)3STOk naelélis di gysnekjóléti feladatsisak tímogatén
Oniconndsyzaeok kulenilis feladatainak tdnsosatása
MűkÖdési célú klwornoaito” &énnsiele
)lti3e Ö~oemanyiatck lútgémló tamogaijal
)lOkidésl célú lfloeatéaok M wibúélastleoa belölrél (23.+...+2.5.)
Elvontaak abe~zaések bevételel
Múkldési célú garancia. ü kez
véllniúsbeil memérüléséle
MIkoddi célú viaszatésiaendó timt~tla&, kelcatolk ‘6sazatéeolése
MiikÖdési célú utétileadi Ilmogalésok, kalcsónok igénybevéléle
Egyéb működési célú timogatisokbevételel
2,3..» EU.s tiITl0~2I5
Felbaimozési célú témogatásekállambletartisea beliilrél é3.1.+...+3.5.)
Felhalmozási célú &xkonitin~t limogalisoic
refliabalozési célú gatancia. a kacaségvi0ajíabúl mcgtésulések
Felhtlmocdsi célú vimnatésitendó támogslásnk, kölcsóaók ‚isszatétálése
Felhalmozási célú vianatérllendi timogatiaok, ktlcaanők i~ésybevétde
Egyéb fdhalascatsl célú támogatások bevételei
33.401 hU-s tánnogatás
KM’at.lná bevételeI’ (4.1.442+43.44.4.)
Helyi adók (4.I.I.+4.l,2.)
-Vagycré tipissúadék
.Tesir.ékek dó nolgilissjsok adai
Cérdlrnúadó
Egyéb drularatiad
elgélniisi adók
bIYCb a
lnb.t bev~elcé
Mikidési bevételek (S.l.+...+ 5.10.)
l(~1a&t&caltö ellenéteéke
Szolgiimasások eflcstéttóke
Kavesitest ezolgáltatésok énéke
Tqsl~doeio5 bevételek
Etlésisidtiak
Knátrédzoqiákalánnsforgabsiadó
Általános fosgaleal adó vi~aléaltéte
Kamatbe’telá
Egyéb pészQn~ múvdeaek bevételei
tgyeb ~*tdén bevetd~
Felbalmotád bevételek (6.l,+...+6.5.)
i~~~iá~j.’g bték~’ao
Ingatlanok éstékadadie
Egyéb Wgyi es&bzbk étiékadténe
Réncacdack éstékesiiéae
K~aadórT me~daez k#cso(ád0 bevételek
MúkÖdésieéIúíiv(l*~Iaik(7.l.+...+733
MűkÖdési célú grands. és kacsségvilWisbél merétolétak AR.a bavsól
MűkÖdési célú vissea’tmd& timooatáaok. ktlcsamtk visezsiét ÁHn Idvülról
Egyéb működési célú leve” pénzeskőz
7.3,~bal hU-t lC5ltIS (kén’e’len)
Felbalmorásl célú átvett púaadtőszk(t.1.+L1.+83.)
Fellma~ célú gra~ncia. ás kezeaégvlllnlásbét megt&oJ~ All-n bavúlről
Felbalss’ célú vtasntleltaud6 tinogatiaolc, ktlcaöntk visszalés~ ÁN-s kivoIrlI
Egyéb felaabnozié célú átvell p&izcazköz
8.3.-bad tU4 tattlo3asaa (adivedes)
KOLTSEGVEItI BEVÉTflEK ÖSSZESEN: (I+...+m
flitel., leilcslnWvétel Mlamhénezáseo ld’llIra (10.1.4103.)
HonI l~intú tételek, kölcadótök felvétele
Lúk’~dltié célú hitelek ktl~nak felvétele pésizúglé válaalkozástoll
Kavid leésast
de*, kb~att telvasie
BelmIw érték~aréa-ok bevételei (l1.l.+...+ 11.4.)
Fergatási célú bcllilát énélepapimk baváltása, éttékadeéze
Fosgamási célú beIjEdt b’ékpspkok ldboaétén
Befektetési célú belitlél é”ékpaplrtk beváltja. énékesliése
tSflSi
célú letsos. éltékpapsto& t00
Marnd’tv Iménybevétele (12.1. + 122.)
El&őév kN&gyetési
dványának aginybevetete
~ éS n(litDfln nwadvany*nak gessybevettlt
BeItNet Iniarairoda bevételeI (13.1. + ... + 133.)
~ot,va1ton belüli mtgdulogezések
Ailanehisiartison beliE megelőlegezések ttdeczlése
bapets’e~tatetcae
KWBOdI t.nssireds bevételei (143.+...l4.4.)
Forgatta célúkúltEldi énékpngézok bevákása, énékealséte
Befektetési célú ktllbldi éttékpap&ok bevdltása, ésiékesitése
KOlIBIdI értékpap&ok kibocsitása
Kalén teldek. kéicatesté idvéssie
Ádússágkozaem kapcsolódó
asasékes úLvIelek bevételeI

1’.

rgrwészÁRozÁsl BEVÉTELEK ÖSSzESEN: (10.4

17.

KCILTSÉGVETÉSI ÉS FINÁNSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZEsEN: (9+16)

...

+15.)

KIADÁSOK
st

adatok forintban

‚4 blúza’

Sav-

Kiadási Jocinsck

1
1.
1.1.
1.2.
I,),
1.4.
‚.5
1.6.
1.7.
I .8.
1.9.
1,10.
1.11.
1.12.
1,13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2,3.
14.
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.’.
5,2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
1.4.
8.
II.
8.2.
3,3.
8.4.
9.
10.

2019A’4 előiriopat

2
Múkodési_kblbén’tés ldsdássi (l.l+..,+l.53
&esiélyi jiitalésok
Muolctsdóka’ terhelI járulékok ás szociális honájánjáci adó
Dok~ lésdások
Eláio’tsk pb~á juitatásaj
Egyéb múlcldéú célt) kjsddso&
- sz I.5’~6l: Elvonások ésbellzetések
- Osruncis- ás k~~’-áMslásb& kilzaés AM-n beloire
.Vietásitendl tionceitisok. kolcolnok_nyúkáss AM-n belake
- Vissntáoitendó tímceitisok kelc’m’6lc t6de~ése AM-n belcIre
. Eso~b működési célú l~seeisások AN-n heWitt
- Garancia ás kccezodr.aslidaől ldIzaés ÁH-s Idvoiro
. Vjnszaiétitondó tkmoatások. kalcsénök nyújtása AM-n kivolre
- Aiti~é~té~, ás1im~lások
- Kanáatisok
-Egyék működés célú t~si~k áflanshszsanison kivisIre
Felbalmo~d leölloérvelé’ Idadázol (2.1+2.3+2.5.)
~ok
2.l.-b~ Eu-s fotTisbil megrajósoló benahézán
?elt)ittdsok
2.3.-bál 3V-s fonásb’ rflal~dó folié4tis
~ébfe1ha1moz4úIdaddsc&
2.5.-bál
. Garascis- án kezeaaér,dlhjánbál bflzélén AM-n betalre
. Vis,zaoés’ieodőil-..
Á kolcoonok nyáitis’ AM-n beloire
-V,wstásitn’d6 tázoceitésok. kelcionők oődenoéae Ali-o heWitt
- Egyéb felhabnozisi célt) támogatások AM-n beloire
- Garancia- án kca~viblásbál ld6zctóa AN-n Idvabo
- Vi~stáoltasd8 tásnoe,oásolc. koictonok n,-ásása AM-n_desire

3

.
- EDéb felhalmozási célt t~atások állantiztanáson kivobe
Tartalékok (3.l+3.2.)
AltalirsonIanalék
CéltarialéIc
KOLTSÉGVETESI KiADÁSOK ÓSSZESEN (1+2+3)
HItel-_kőlcstttbrlemés álhndsisartisoa ld’jlre (51. + ... + 5.3.)
Hos~ó1cjárat’) hitelek. kllcairsök tltlozitésc
LúM&tti célú hioele3s. kólcsőnők tM~ése vóu~i vállalkozásnak
Rövid l~a1o) hatiek. kllcnönők tlilése
ScIRidi én~rok Idadjaal (‚1. + . + 6.43
Foywatisi célú bdftldi atéksajásnik vásáslása
Potantisi célú belitiél alék
bevéhána
Befektetési célú beMIldi ésl&ra≠ni& vásáslása
Befektetési célú belfIld iot&flok bcváltása
Bet~léI öannn,iroda Iciadásal ‚7.1. + ... + 74.)
Állastsizt,rtáscn belüli mngelllewések fslyösltán
A1lan~áztnnáson heluli nsegtl8t~sések viaszslizttéoe
Pész~k3zik betétkásat elhelyezése
Pámimi tánc kiadásai
KÖIIMt8 In.assirozás Idadánal (61. + .. +6.4.)
Fonnási célú koHIldi &ediqsapbkvágalia
Bfeltenási célú kOiftidi ént&pseárokbceáltása
KlittIdi ótékv#irokbevlltána
KolitIdi lélnilek kőlcsönök tőeleeriése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÓSSZESEN: (5.+...+L)
KiADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK És iaa~so~ EGYENLEGE
adatok forintban

3. sz táblára’
I

Klltsétvcoéal ~ány~ t8hisleo( Wtsé’vetédbevétdck9.oer- bib g’etádldadások4

fl (+1.)

2.

FIseimirtnátib.vé’&l’Iiadásoke.sc.dne(fl.a~resádbe’-étdekl6.ser-n.a.nirosMI ldadisoki.saij(+b)

I .A. melléklet a /2019 (..) önkom~ányzati rendeletbez
Jászboldogháza Községi Onkormányzat 2019. évi Költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK
j.

sz. táblázat
Sorszám
I
L
1.1,
1.2.
13
1.4.
is.
‚.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
~3
34
35
3,6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.12.
4.2.
43
~4
5.
si.
52
~3
54
55
5.6.
~

5.8.
59
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
73
~
8.
8.1.
~

5,3,
~4.
9.
lii.

10.1.
10.2.
10.3.
~

III
11.2.
11.3.
I 1,4,

adatok forintban
-

-

‚

Bevetell jogam
2
Önkormánvzatmúködési támetatásai (l.J.+...+.l.63
Hd31 Őakornanytatok nnkődescnclc ettalanos laniogatasa
Qnkom~yzstok egyes kome’elesi teladatasnak tamogalta
Unkormanyzatokszociatises gyennekjoleti teIadataan~ lanogalasa
Unkonnanyzalok kuituralis teladatainak lamogalasa
Mukodesa cdii kőzpontosíloti eloiranyzatok
1*131 önkOTt*IyzatOk ksegeszaiotamogatasai

Múkőlléai célú támotaeások államháztartáson belülről (2.1.+...t2.5.)
Elvonasok es beluctesek be’ctcleI
MukÓdesi cclii garaiaoa- ás kezesslalasbol megt&tJesek
Müködési célú „sszaténtendó támogatasok, kőJcsőnók ‘isszaletúlcse
Muködésa cdii „sszatcntesadb támogatások, kólcsőnök géoybewtele
Egyébnaskődési celütaanogatások bewletci
2.5.-hőt EU-s tamogatas
Felhalmozási célú támoeatáaokáll.niháztartáson belülről (3.l.+,.+3.5.)
l-elbalmozas, cclii onkoinwayzals tamogatasok
Felbalmozasi célú garancia- ás kezességvállalasból megténalcsek
Fdhaimozasi celú ‚„szatentendo tamogatasok, kőlcsőnök ‚tsszaterúlese
Fdhelnrnasi cdii ‚ssszaténtendó taniogatások, kölcsönők genybcwtelc
Egyeb telbamozasi cclii t’aiogaltok bevetelea
3.1.-bÖl EU-s támogatás
Kőzhatalná bevételek (41+4.2.4-43.44.4.)
lIel31adok (4.l.l.+4.I.2j
- Vagyonabpusúadök
-luntkdcésszolgaltaltokadöa
~~jái’itüado

E~Ytb S1É~’77Iht~1 es szolgáltatasi adok
Egyéb kőztataloz bevelelek
Mükődési be’4telek(5.1.+~+ 5.10.)
Keszletcnckesites ellejiúteke
hzolgállatások ellenb’td’e
Mzwtttett szolgaitatasok etteke
hulajisoitosi bevetelek
Ellatisi dijak
Kis~h&’*tahlalanostorgahnado

Kntbctttd
Egyel, nankődest betttelek
FelhalmozásI bevételek (6.1.+...+6.53

70 383 436
70 383 436

33 550 000
29400000
4400000
25000000
4 000 000

hifl$tejlátISjS’* tfltkesltese

rgatlaaok titekesitese
b~3tb targp esztozok cztekesit~e
Részcs&ásfl áteknitése
Keszcsedmck megszunesebez kapcsolódo bevetelek
Múkődésl célú átvett pénznzltázök(7.I.+
+ 73.)
Mukódesa oda garanna- es kczesscgwllaiasbol mcgtejulcsek MI-n ksvulrol
Mükadesi cdii ‚isszalcntendó talnogatasok, kőlcsönök wsszalér AM-n kivülről
Egyeb n,k~esi cdii átVett PV’~t5ekta
73-bál EU-s tántgatas (Icőzvetlen)
FelhalmozásI célú átvett pénzeszközik (Ll.+L2.+833
Feh~n’ cdii garaneja- es kezessegvatialasbál nzgteolcsek MI-n bvilrol
FeLhahm. célú ‚‘isszaténtendó timogatasok, kölcsönők ‚tsszatér AM-n ksvülrol
Egy~ lelhaahinozasi cciii asvett paza&
~.3.-bo1 LU-s tainogatás (kozvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ŐSSflSEN: (1+..+8)
Hitel-. kőlcsőnfelvétel államháztartáson Idvúlről (101+103.)
Hosszu lejflIu hitelek, kolcsot~ tdvetele
Lsk’sdilti cclii hitelek, kolcsot~ telvetele pénzug31 vaualkozaslöl
Rövid lejarana hutelek, kolcsonok telvetele
Bellőldl értébapirok bevételei (11.L +.~+ 11.4.)

12.1.
‚2.2.
IS

~°~° evk0~tsegvetes, naaradvanyanak agenybewsele
~ ~ ~ Ot’~5a3fának agénybevétele
BehibIdi ~nansahrozis bevételei (13.1. + ..‚ + 1333

13.1.
I 3.2.
13.3.

Mlflazianason belali megdolegezesek
Altantazlastason hu megelolegezések tődesztése
Kozpont’ arányltószcrv’ támogatás
KülföldI flnaaaszirozás bevételeI (14.1.+. . .14.4.)
1-orgatasi cthuhuhtold’ eitdzpepiiok bevaltaka, ettekesisese
Belektettsa celú kallölda e”ékpapaeok bevaltása, ertekesitese
KühIoldi ertd’papirok kaboesatasa
Kullöldi hitelek, kolosonok Ielvetele
Adóssiaboz nem bpcsolódó származékos ügyletek bevételei

14.2.
14.3.
14.4.
15.

45 051 415

1939100
9 605 712
1100000
3500
‚5 000

Aitalanos ttrplrm adó ‚tsszatentese
l3IZtOsitOikSflCllteS

12.

14.1.

10 945 831
45 051 415

150 000
21 238 725
300000
4 288 585
3 446 828
540 000

torgatasi cclii beifolda btdcpapirok beveltasa, enckesitése
1-orgatasi cclii bellows éztckpapirok kibocsátása
Setekietes, célú beltoldi örtékpapirok benitisa, éztekesitése
Lckotottbankbetét
Maradvány Inénybevétele (12.1. + 12.23

~-

2019. eva eloaranyzat
3
8’ 985 674
2092 I 964
29 160750
IS 914649
2 042 480

240 000

240000
500 000
500000

252 949 250

2 625 158

2 625 158
30 878 742
30 878 742

16.

FINAI4SZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ŐSS7ESEN~ (9+16)

~.

+15.)

33 503 900
286453 150

KIADÁSOK
2. s. tóblázot

adatok forintban

so;

Kiadási jogolniek

1

I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
IS.
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.
5.1.
5.2.
5,3,
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
72.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
SI.
8,2.
8.3.
8.4.

2019. évi előiráoyzat

2
Működési kölisénetés kiadásai (I.I+...+l.53
Személyi juttatások
Munkaadókat terbelójánslékok és szociális liozzájánilási adó
Dologi kiadások
Ellátotlak pésisteli jtsttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az 1.5.561: - Elvonások ás beázetések
- Garancia- ás kezességvállalásból kifizetés AM-n belübe
..Visszatéiíttttdó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ii belülre
. Visszatérítendő támogatások, kőlcsönők tóslesztése AH-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások AH-t’ belülre
Garancia ás kezességvállalásból kifizetés AN-n klvüht
. Visszatérítestdó támogatások. kőlcsönök nyújtása ÁH-n ki’üIre
- Áj1cie~zítések, ártámogatások
- Kan~ttámoptások
-Egyéb működési célú támrgaiások államháztartáson kívülre
FelhalmozásI költsézvetés kiadásai (2.1+2.3.42.53
Beruházások
2.1 ‚-bél EU-s forrásból megwiósuló beruházás
Felújítások
2.3.-SóI EU-s fowásb6l ntgvalósuló felújitás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bil
. Garancia- ás kezességtállalásból kihzetés AN-n belülre
. Visszatéritendó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatétitendő tánr~ások, kölcsönök tőrlesztáse ÁH-n beltllre
. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁM-ii btlülre
- Garancia- ás kezességvállalásból kifizetés ÁM-t’ kívülre
. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-s’ kívülre
Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Taflalékok(3.1.+323
Altalunostastalék
Céltastalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
HItel-, lrótcshtörlesst és állambáztanáson Idvúlre (5.1. + . + 533
Hosszú lejáratú hitelek, kőlcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése péi’zügyi vállalkozásnak
R6vid lejáratú hiteleit, kölcsőnök törlesztése
BelföldI értébapirok Idadásal (61. + ... + 6.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapirok ‚‘ásártása
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevéltása
Befektetési célú belföldi ért&rtaíslrok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapirok beváltása
BelföldI önaaszlrozás Idadásal (7.1. + ~. + 7.4.)
Államháztartáson belüli tn~elöl~aések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezásek visszaázetése
Pénzeszközőlc betéticént elhelyezése
Pénzágyi llzingkiadásai
Kö~,onti irányitószervi támogatások folyósítása
Kölföldl ünanszirozás kiadásai ‚6.1. + .. + 6.4.)
Forgatási célú kUitbldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi hitelek, kölcsönök tőrlesztése

9.
10.

FINANSZJROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (L+.+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK

2

II 710 590

4 992 097
103115 652
3484880
99 630 772

5 814 244
5814244
233 246 627

53 206 523
2445 881
2 628 658
48 131 984

És KIADÁSOK EGYENLEGE

Kbltségvetésl hIány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások & sor) (+1-)

~

124 316 131
47 032 249
7 284 245
45 767 501
7 350 000
16 882 736
ISO 049

53 206 523
286 453 ISO

3~ sz. táblázat
I

3

Flnaaszirozási bevételek, kiadások egyenlege (~nanszirezásl bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások
9. sor) (+1-)

adatokforirnban
19 702 623
-19 702 623

1. 1.A.melléklet a .12019
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. é’i Költségvetés Kötelezőfeiadalainak mérlege

(....)

önkormányzati rendeletl7tez

BEVÉTELEK
1. it cd hidat

adatok forintban
BewitcH jogcím

I
1.
1.1.
1,2.
.3.
1.4.
1.5.
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,’,
4.1.1.
4,1.2.
4.2.
43
44
5.
5.’.
5.2.
53
5,4.
5,5,
5.6.
52
5.8.
5.9.
5,’o,
6.
6.1.
‚2.
‚3,
6.4.
6.5,

7.
7,1,
7.2.
73
74
8.
6,’.
8.2.
8.3.
6,4,
9.
1~

10.1.
10.2.
~
11.

2
0.konaánvsat inúkidéil tássozatissi (l.l.+...+.IL)
Helyi Őnkormányatok miáködésiock általános támogatás.
Onitomgnyz.tok egyel Icöznoveléti t’elsdstüiak tárt ogaláis
Ookomsározacok szociális is gyctsso3~6Iai föledattinsá támogatása
~skonTiáoytslok krllti.
f&IdStSt_jltk ‘~ga~
Múlcodisi célú kospontositon dőiránysalok
kiS)’ ~to .Iyz.atok 8J~5fltO IOPIUII
Működési célú (imop(átokállstnl’Wsnátoii belülről (2.l.+...+.2.5.)
Elvonások is be&soések bevételei
Mükődéti célú gnsdr. is k ességrállllásbát megtéenléoek
Múkődéti célú vcssatéeitendó támogatások. kolcsosok vinzalérolése
Múkldési célú vinzsoésiicndő támogaiáiok. kölcsőnök igénybevétele
Egyéb működési célú témogatásolc bevételei
22,-bál kIS-o timogatos
FelboIme8zi célú iksno1soüok állsnháslartáson belüli-a (3.I.+...+3.5.)
FelhaJmotási célú Onkonsányzati tánogaoisok
Feüsslmozési célú garoncio- is kczczoégyáiiolátból neglérűlések
Felhalmozási célú vitszaléritendő támogatások, kolcsóao& vinsatérlllése
Felhalmozási célú vinzatéeitendó tásnogatások. kőlcsónbk igésoybevélele
Egyéb felhalmozási célú tásisogatások bevételei
35-80’ kLOi “fogain
K’~atsIaá bevételek ~4.l .+4,2.+4.3.+4.4.)
Helyi odák (4,1,1,44,1,2.)
-Vlgyorátlposúadók
-Tosstlékclc is szolgáltatások adót
Cépjániúaéö
Egyéb ánsltanstáhd és nolgáltotáti od6k
t~3’tb e~fl bc’te~
MükIdéni be’éltlek(5.l.+...+ 5.10.)
K&Jeténékeoltés elleménéke
Szolgáltsaisok cllcnéooéke
Közveillett nolgálutásole értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási éljek
Kinnázcaálotijogfolroaéló
Altalá.sca fotgalrrá adó vinzasérkése
BInétitéi kánédtés
Egyéb pénzügyi mÚveletek bevételei
kgyeb IkOdan beveldee
FelbsIoiIozásI bevételek (6.l.+...+6.5.)
In.ontaiális javak énélcsátése
Isogailanok ónékesltése
Egyéb tárgyi eszközök é’lélcesltése
R&esedásek éliékesltáse
Kwnedetet ~~esatzb.p~00ó bevettida
MüIe8dédcélúátwiipé~sdelsBk(7.l.+...+73.)
Működési célú garancia- is kezességválalásbél megtéstáések All-n klúúlröl
Mikodisi célú vinzatéoitcndö támogatások, ketcsőotk vitszatét AH-o kivolrét
Egyéb működési célú ásva” pénzetzk&
7.3,-~ kU-s tá~’az (közvetlos)
Felbalmoráol célú átvett pénmesikörak (8.l.+8.2.t8.3.)
Félholtra célú garancia- is kezestégváll.Jásbál megtéttilétek AH-n kivülről
Felkelni célú vieszatéritendó támogatások. kélcsonók visszatér PH-n ldvülról
Egyéb feihaknozási célú átvett pdozcssictz
1,3.-bál kel-e ~gatát elcözvesla’)
KÓLTSÉGVETtSIBEVETELEKÓSSZESEN:(1+...+8)
Hitel-. kilcsöoglvétel ‚ltambásoartísen ld’ülra (l0.I.+l03.)

Fotgatási célú belföldi énélcpapirok bevállása, Mékesísése
Fo’zatási célú belföldi értélcpaplrok Idbocsátása
nefolnetisi célú belföldi értékpapírok beváltáca, énélcetitése
Lúíeott ~aet
Marad’Uy leénybevételt (12.1+ 122.)

12 I
12.2.
13.

Elözó iv kaltségvetén osaradványénak igénybevétele
klözö ev vSlaIkozáa maredvany.nok igenytevetele
BelföldI lasasirozás bevételeI (13.l.+ ... + 1333

15.

Allemtá~náscss belüli megelölegezések
Allanásánanásoo bod’ mtgelúlegezéeek tbrl~éee
Közpo.o trassymtéesa’n támogatás
Külföldi taantsirosát bevételei é14.1.+...14.4.)
Forgatásicilúkülflldi népaporokbeválcása, énékesitése
Befektetési célú külföldi éotélcpapkok beváltása, éelékesitése
Külföldi éstékpapirok Iáboaéián
Kliul~ beeleb, kok lelvisde
AttéesWozaenl kapcsolódó ormnnazékon Úgy luck bevételei

1’

FINAS4SZÍROZÁSIBEVÉrELEKÓSSZESEN:(1o.+...+ls.)

37.

KöLTSÉGVETÉSI

i4

14,1.
14.2.
‚4.3,
4.4.

3
81 985674
20 92’ 964
29 160 750
iő 934 649
2 042 480
‚0945 831
6 234 780

6 234 780
70 383436
70 3ő3 436

33 550080
29400000
4400~QQ
25000000
4000000
‚50 ~
‚9280 789
300(100
4 288585
I 907 902
540 000
I 523590
9 605 712
I 100 000

240(60

240000

211674679

Hosns3 l~ani hitelek. kOlcsőobk felvétele
Likvidkáti célú hitelek, kolcsooök felvétele périzűgyi vállatlcozáttól
Kb-n-sd Itjászta Izeeleb, Lolműnót edvilde
Belföldi ériéb~sgÍ-olc bevételeI (Ill. +,„+ 11.4.)

I II.
11.2.
‚.3,
11.4.
I~

13.1.
‚3.2.
13,3.

2019. „4 előIráa)~t

És HNAI4S1ÍROZÁSI BEVÉTELEK ÓSSZESEZ4; (9+06)

30 878 742
30 878 742

30878742
242 553 421

KIADÁSOK
adatokforintban

2. n táblázat
Eladási jogcinici’
I
1.
II.
2.
1.3.
I .4.
1.5
lő.
fl
1,8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
113.
1,14,
1.15.
2.
21.
2.2.
2.3.
2.4,
25
26.
2.7.
28.
2,9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4
5.
SI.
5,2.
5,3.
6.
6.1.
6,2.
63.
6.4.
7.
7.).
7.2.
7,3.
7.4.
7.5.
L
LI.
52.
53.
8,4.
9.
JO.

1019.bi cl6irán~e

2
Mükidési kiltültw(én Idadisai CI.l+...+l.53
Swnélyi jialtatások
Munkudókat terhel5jáaulékok ás szociális honájárulási adó
Dolo~ Idadások
Euítouak pónbeli juntasásai
Egyébmokődé&célúbadáao&
-sz l.5-bM: -Elvonások ésbeflzatéssk
. Garancia- ás kessigvtisbdl dázteés AN-n bduirc
.Vitszatéritendi tá~eaIásck. kölcsönök nyújtása AN-n belőilre
- Visszatéuitendb (á.sceatisok. kőlosőnok tórlesatése AM-n belOlro
- Egyéb ‚nokődési célú támogy~& AN-n bélralre
Garancia ás kezcsségváflalisb& kllzstéa AN-n Idvolre
. Vimatétiteedő (ámteatisok. kolcsőttök nyújtása AN-n kivOlre
. AsIdeeénáésá. éstánm~ások
KarnaItáam~áanlc
. Egyéb nikodéui célú ‚ro~tások állantáztanáson kivOIre
Felltaljnozísl kökaégve(étldadás.l(2.l.+2.3,+2,5.)
Benslsázisok
2,1,-ku EU-a fesTásból megv&étttlöbensMzás
Felúlkások
2.3.-bél EU-s fonásbót o~vaIótW6 felétjltás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bél
. Garancia- ás kezasségyállalásból kifizetés ÁM-t belolre
. Visszatésilendő tknoptisotkőtctunúk nyújtása AN-n belúlrn
. Vlsaza(éritendő táu~~, kélcsonok tásleszléoe AN-n beloire
. Egyéb felhalmozási célú (ásutacások All-n belúke
. Garancia- ás keraválalásbél ldflzeoés AM-n Idváin
- Vlsna(ásitendi tátnocatások. kélcsönök nyújtása AN-n kivitte
LaJsiNisns~t
- Egyéb felhalmozás’ célú tán’ok áliszssházsanáson Idvoke
TsrOaltkeIc (3.1+3.23
Ajtalánostasialék
Cékanalét
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
INtel-, kllcslotörltnssés államhánarláson Idválre (5.1. + + 53.)
Ilosasal l~ratú hkület kölcsőnök tőrleszlése
Likviditási célú Meek). kőlcsdaők tőtlezsiáse pt~i válialicasSaak
Rövid lejáratú hitelek. kötvsőraök tideniése
BeIZIW értékpap&okldadánl (‚.l.+ ~. + ‚4.)
Fcepáül célú bolONd áslécte&ok vásáslán
Fnáé célú bolONd áut&pa1*ok beváleása
Befetaceési célú boUNd étt&payúok vásátlása
Eefekteiési célú botONd énékwp&ok bevallása
BotONd Inaassirorit Idadital (7.1.+ ... + IA.)
Állanáltiztaciáson betlli tnegyl8te~k fülyédtán
Auastástartásoo belüli meselólcezések sisszattaetése
Pésizeozközók betéttsésis elhelyezése
Pász*4 titka Idadásai
Kaad irányitészsavi Lbr,ta’átok folyóaliisa
KOllIldi 8a’ssnroda Idadánai (6.1. + ... + 6.43
Fonnási célú kaliNdi énétok vásánlása
Bcfckse(esi célú 11116 értékpapkok beváhása
KülfIldi énék~*ak bcváleán
KOltoldi tálalt). koksunők tőd~éae
FINAESZtROZÁSI KIADÁSOK ÖsSzESEN: (&+..+L)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3
~ 951
24 229669
5 061 04’
36293 602
7 350 000
II 890639
180049

II 710590

100913497
2 672 080
98 313 417

1 643 280
I 643280
Jr 453 728

50 577 865
2445811

48 131 984

58 577 865
238 03! 593

És

3. sz sáblázas

KIADÁSOK EGYENLEGE
adatok forintban

I

Kilns4vcsid láán~’ iöIánlct( k~

2.

flaanalrnaáábeváodol% Uadásakoajodn1e(flaaaán,MIbti’tt&k lOser- raraskazi.aiIá.di”k9.uosH+/-)

(slbsvdodck9.a.t- kblOné1vet(atldadtsoks. nefl(+~-)

24 220931
-19(99123

l.2.A.mellékleta /2019 (..) önkormányzaúrendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Önként vállaltfdadatainak mérlege
BEVETELEK
adatok forintban

1. it táblára,
Bevételi jogelan
I
I.
II.
1.2,
1.3.
1.4.
8.5.
1,6.
2.
2.’.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
1.6.
3.
~.i.
3,2.
33
3,4,
35
3’
4.
4,1.
4.1.1.
4.8.2.
4.2.
4,3,
44
5.
5.1.
5.2.
5,3.
5,4,
55
5.6.
5.7,
5.8.
5,9,
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6,4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
73
74
8.
LI.
8,2.
8,3.
8.4.
9.
IV.

tol,
10.2.
‚~‚3,
~
I

ÍY

rr

~j7
•~‚2.8.
12,2,
1,3,

13.8.
13,2,
83,3.
14.

14,1,
14.2.
14,3.
14,4,
IS.

2
Onksmjnwat múkidéü l*mogstbú (l.l.+...+.l.6.l
HeIy4 lúonráoyzaőok n~ődésénekálls1ánostárnogslása
0nJctm’án~atok egyes kőzveveliai feladaiainú támogatása
~k0flttán)2atOk noctáhs és gyemiekjóléti feladatainak támogatása
Qnkonnáotyzstolc külttgális klsdatsinak támogatása
MúkÖdési célú kbwontotitofl előirányzalok
llet)t 5~ormanynl~ tatgasotó tamogalasa.
Műkidési célt) tánaetatások állsmháatartáaon belülről (2.l.+...+25.)
Elvonások ás beőzeeéaek bevételei
Működési célú garasda- ás kezeaaégvállalisbétl megtérolitek
Múkódési célú visszatidtendő támogatások, katctánők visazalésolése
Mikédása célú vtstzatériiendó támogatások, kőlcsőnók igénybevétele
Egyéb múkodén célú támogatások bevételei
2.).-b~ ElM tastsogataa
relbelmozási célú támogatások állanahásasrtáson belülről (3.I.+...+3.53
ra~~ célú ónkomsánysati támogatások
Feltalmosási célú gamnela- ás kezeaségvállalásból megtétliések
Felhalmozási célú viaszalétitendb támogatások, ktlcsósok viaszatésokse
Felhalmozási célú vitszatérilendő támogatások, kolcsőnők_iginybevittle
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
33.-búi EU-s tansogatas
KIdlatalIw bevételek (4.l.+4.2.+43+4.4.)
He13’i adók (4.1.1.44.1.2.)
.vagyonitip’saúadók
-Temsékek is olgiltalások adói
Gépjisnúadó
Egyéb ándasználati ás csolgáltatási adók
Egyeb kőzntah. bevetela
Múkődéll bevételek (5.l.+...+ 5.10.)
Készlsténékadtés ellanéstéke
Szolgáltasisok ellenéttéke
Kózvedtett nolgáltatások éttéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási disk
lCiazásttlázonáltalánoafosgalnúadó
Általános forgalmi adó ‚iatésitéae
blaótitói kánédsás
Kattsatbevételelc
Egyeb m~(dca bcvetdek
Felhalmozási bevételek (&11-...+6.5.)
lnm~os.ális javak éatékesltése
Isgallasiok inékadtéte
Egyéb tárgyi eskazők éstékesácése
R&esedések ástékealtése
Keszesedtaek megszssscaehez kapcseiodo tevetetek
Múkődéli célú átvett .énnndtőzsk (7.1. + ... + 73.)
Múkúdéa célú garancsa- ás kezességvátalásból megsisejések ÁH.s bvúlr&
MűkÖdési célú visszatérltendő támogatások. ktlcsónelc visszatér Ali-s’ kivislrél
Egyéb múkódési célú átvett pénzessktz
73-be’ tue tássioptás (k&vmlms)
Feflaalntozásl célú átvett
8j.+&2.+8,3.
Felhsl’a célú garanoa- ás kezeaaégv’ jib megtérülések AkI-s kivatIról
Felhaln’ célú visszaléslsendő támogassA kőlcsóntá visszatér ÁN-s kívülről
Egyéb felhalmozási célú átveti pászsióz
L3.btí tUe lamogata (kásvasen)
KÓLnÉGVEItI BEVÉI’flEK ÖSSZESEN: sl+..+0)
Hitel-, kőlcslakkétel állsssháflrtáses Idvolrd (l0.l.+103.)

2019. é’i előirányrst
3

38 816 635

38 816 635

1 957 936

I 538 926

415510

3 500

500 000

soc coo
48 274 578

Hosszú lejáratú katelek, kölcaőoők felvétele
Likviditási célú hitelek, kőlcsőesők felvétele póazőgsi vállalkozáasól
Kéntő lejaratu tapeR, koesséta& lelvetele
BeltIldi érléWapá’ok bevételeI 511.1. +..+_11.4.)
Foegatisi célú beltőidi éstékpaptaok beváltása, ástékesitáse
rorgasásá célú bellbld és’ékp.pírok kibocsátása
Befektetési célú beltbldi éstékpapirok beváltja éitékesitése
setetesés eels belsooth esteispaprok bboc~
Marsdváay lgéaybevéoele (12.1. + 122.)
Előző óv kotlségvrsési maradványának igéisybevéeele
blózÖ es vasaltoaja matadványasik gesybevetele
BellőIdi Snanatirosis bevételeI (13.1. + ... + 133.)

1 625158

A3aodaáztanáson betelt megelőlegezések
Allamházlattáson belüli megelőltgtzéoak teelesztése
beteiekttlewts’tetese
KiltIld Basaazárorás bevételei (14.1.+~.l4A.)
Fosgatási célú kilibIdi éttékpep&ok beváltása, éttékeskése
Befektetési célú kúlfőldi éstékpapirok beváltja, éstékealtése
KütíbId éitékpap&ok kibocsátása
Ketloldi —~ kőlcsóaté lelvetete
Adótsigbosaem kapcsolódó száa’maaikos ü8.vletel’ bevételeI

lő.

FINM4SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (tO.

87.

KÖLTSÉGVETÉSI

+ ...

+15.)

ÉS FINM(SZh(OZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2625151

2625158
43 899 729

KIADÁSOK
adatok forintban

2 s; táblázat

Kiadási Jo~cImek

~‚

I
1.
II.
1.2.
1.3.
I .4.
1.5
I.’
I,?.
II.
19
1,30.
III.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.!.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.1.
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,!.
6.2.
6.3.
6,4,
7.
7.1.
7.2.
7,3.
7.4.
L
II.
1.2.
8.3.
5.4.
9.
10.

2019.é’4 el&rinnal

2
MűködésI I’ilIsénqIén Idadésai (1.1+41,5.)
Személyi iKtattak
Munlcaadókai terhelő jásulékok ás szociális honájánjlti adó
Dolog kiadások
Elláiottak pásszbcli jostaijsai
Egyéb műkddéá cájú kiadások
-sz 1.5-bél:. Elvonások á~ be~zeiések
- Garancia- ás kcessbgvállaIásból kilzolis All-n belaire
-Visszaiérilendl otncgatások. kélcsoesok_nyújtása All-n belalre
. Visszaiáiilendö sásac~iésok. kolcsbnók iMesziése All-n belolee
- Egyéb miicödési célú Iáwelások All-n beloire
. Garancia ás kezess~vállalásb6I Idtzosás Áll-t’ kivúlic
- Visszaiásiiendb lássegalisok. kőlcsónók nyújtása All-n Idvoire
- Asti~éWlésct án’ások
- Kamaná.no~aiáeolc
. Egyéb isúkődési célú iásnc~sások állassásázsaslásoo kívülre
Felbaln’ozáel kölegéretés Idadáaal (2,I.+2.3,+2.5.)
Bcnalsázások
2.1 -bél EU-s fonásbál negvelénsló beruházás
Felújitások
2.3.-bél EU-s fosrásbál monvaldasid felújilá,
Egyéb fokalosozási kiadások
2.5.-bél
. Garancia- ésk__ségyállalásád klOzgiés Áll-is belúlre
- Visssasérieendl lássraáások. kblcaénbk nyújlása Áll-o botalre
. Vinazsiésilendő itia~tások, kolcsőesók tlrleszsése Áll-s beleslre
. Egyéb fcthabnoziúj célú iisrasntások All-n bernice
. Garancia- ér kvállaltbdl káüraéa All-n kívülre
- Visszaiédiendö itanások, kolcsonok nyújtása All-n kivolre
. LaJcáláw.iaatáa
. Egyéb folhabsozdsi célú sássbsk állanáaizoas’áson kívülre
Tartalékok (3.1.432.)
Ailalánoslzslslék
Céltastalék
KÓLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
1111cl-, kblcalsttrlearléa állaankáss.rsisoa kivert (5.1.+ ... + 5.3.)
Hosszú l~aú hitelek. Icölcsösök ‚ö,i~oáse
Likvidáásl célú látná, kőlaősók lbslesonése páuügyi vállalkozásisak
Rövid leg biiolá. kilcsőtiak tődeszsése
BelmIdi éhéleparérok kiadásai (‚1.+ ... 4 6.4.)
F~ási célú belitIdi én&resctok vásáaiása
Fossalisi célú belföldi énékp~tok bevákáss
Befeksetési célú beoltld btéEnéok vásásiása
Befeltldési célú belföldi énék,*rok bevákása
BelföldI Iaaaedrosás Idadásal (7.I.+ .. + 74.)
Allantáz’assison belüli me,elllcmück folyósítása
Állasnhdzsanásos belüli saegdőlegezisek vssszafszesése
Pénzaszközbk becélkéssi ellselyaése
Pénzügyi Halat kiadásai
Külföldi lnaasnrozia kiadásai (6.1.4 ... + 6.4.)
Fertat~ célú külföld dilébTnlcvásáriára
Bcfckseoési célú külföld énok beviledsa
Külföldi éflékpaok beváltása
Külföldi láleletkösénbktódesclére
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4.4K)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3
39491
22 802
2 123
9 473

780
580
204
199

4 991 097

4 992 097
2 130 355
112800
I 317 355

4 170 964
4170964
45 792 899

2 628 658

2 621 651

2628 658
48421 557
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adatok forintban
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Klhségveséal Eii~, többlet< lstltaégveléd bevéltlek9.aar- kbloaégveléd kiadások’. aesl(+t-)

2.
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BEVÉTELEK
n tó bídzai
adatok forintban
Bevélell Jogom
I
1.
II,
1.2.
‚.3.
‚.4,
‚5.
~.‚

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.,.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3’
4.
4.1.
411
4.1.2.
4.2.
4,3,
44
5.
5.1.
5.2
53
5.4,
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
59

5,~o.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3,
~4
8.
8.1.
8.2.
8,3.
84
9.
‚~-

10,1.
10.2.
‚~3
II.

2
ÖhkOflhláflW múkZdéal tán,oe’ssi (l.l.+...+.I.6.)
Hd~4 onkonvónyzalok núködésének iltsóinot timogatái.
Q’*onnányz.Iok egye’ kőz’evclési feladatainak támogatása
Ot*onnányvatok szodális is gyetmekjóléti feladatainak támogatása
Onkonoáayzatolc kidiniiis feladatainak támogatása
Működési célú kbspoato.átoot előirányzatot
lldyl énkomsanyzatok bege’nti tsmogatasas
MűködésI célú oásaoealásokillanslsázeanáaon Itelulről é2.I.+...+.2.5.)
Elvonások is beüzdések bevételei
MűködésI célÖ grands- is kezestégvillaiásból megtitolúsek
MűkÖdési célú viaszatésilendő támogatások, kőlcsónők ‚isszaléralése
MúkődésI célú visszatérltetsdő tianogatisok. kölcsonők_iginybevélele
Egyéb múkédési célú tinsogatáao& bevételei
L).-bN blJ4sansogaIn
Felbaln’orÁd_célú támogatások állambissrtáaon belülról (3.I.+...+3.5,)
Felhalsriozási célú trikotnányzad támogatások
FelhalmozásI célú grand.- is kaességváilalásból megaéralések
Feibslmozisi célú vistzatétitendö támogatások. kölcsonök visszatérűlése
Felhalmozási célú vimzatésite,sdt tásnogatáaolc. kélcsönok igésybevételc
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
33-bd blJtatlao8alaa
KőstialalanI bevételek (4.l.+4.2.+4.3.+4A3
Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)
.Vsgyotáilpaaladék
. Tennékek is nolgáltatázok adai
Gépjimsúadó
Egyéb ánabamsálati is anolgállalási ad6k
LtO~kősi~~ bevisdek
Múkődési bevélelekcs.l.+...+5.l0.b
K~elénékesllis dasatéke
Szolgáltatások elenétséke
Ktzvelkett nolgiltatisok mike
Tulajdonosi bevételek
Ellálási díjak
Kiszáaalázolt általános forgalni adó
Altalános forgalati adó ‚4satatésloéae
Kasisatbevételek
Egyéb püzOgyi múveletek bevélelga
bgyebűóes’ bevás
FelhalmozásI bevételek (6.l.+...+6S)
laiattatetiálisjavsk ésiékesilése
Ingallanok éslaallise
Egyéb látni emkősők énékesllése
Részesedések éllikesitéso
Kssuaedés& me~.snesebez kapcaoiodo beveteeck
Műkldéal célú élheti pé.aaeszkgzőle dl. + ... + 7.3.)
MűkÖdési célú garaacaa- is kezosségvgtúisbél megtérúlések AH-o kivélról
MűkÖdési célú vimatéellendt támogalások. kélcsőnök visszatér. AH-s kIvOIrBI
Egyéb múködési célú átvett pé.szeszkőz
‚J.béé LU-s lámogalaz (k&vetltn)
Felbamiorásl célú átvett pénaissitőzda (g.l.+g.2.+8.33
FeihaInt célú garancia- is kezesség álIsiisbél megltatléack All-n invialről
Felbalist célú vitszatótiteridó láanogatások, kőlcainók visszatér AH-o invúlről
Egyéb felhalmozási célú álvets pisnearicti
8.3.-bél LU-i lamogatis (k&vetJeSi)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ŐSSZTSENz tI+...+8)
Hitel-. ltőIc,tokkiteI állsobáflroásen ‚ivBlrőI (l0.l.+IO3.l
RomeO lejásatú Isilelek, kőlcaioők felvétele
Likviditási célú lslteldc, kőlcsanők felvétele péaarúgyi vállalkosáslól
RÖvid lejaratú l.tclck, kő’~ok Idvesde
Belllldlértékr.rkokbevételelolj.+...+l3.4.)

Ill.
11.2.
11.3.
IIi.
~

Forgatási célú belföldi éstélspapkok bevilidsa, értékesítése
Foigatisi célú belföldI énékpaptzok kibocsátása
Befekseeési célú belföldi étlékpnptok beviltiss, étsékcaltése
belekaetén cetis beStia éts&papeok ~
Maradnia7 laélaybevéIele (Ill. + ‚12.)

12.1
2,2.
Ii.

Előző iv k~tségvetési maradványának igésybevétde
b5~ cv vpocass niaosdvaaiyant Igenybevelde
Belmldlgaaasdredsbevételel(13.l.+...+133.)

13.1.
13,2.
13.3.
I..
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
15.

Mlwrihán.násso belüli megelőlegezések
Allandiiziartáson belüli megclőlegezéaek lörleszsése
bttétekI55~W5etltO~
KülföldI laanaarorás bevélelel (143.+...14A3
Foogatid célú külföldi énékpapirok bevallása, értélcezitése
Befoletetési célú külföldi éssélcpaptrok beváhása, énékesilése
Külföldi énékpap&ok kIbocsátása
K~éOÖ’S latelek, kotcsÖvté fdvetele
Adéstídsozaem kapcsolódó stínnazékos úgytetek bevételei

16.

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l0.+ ...+l5.)
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KIADÁSOK
adatokforintban

2. at tó blúza’

:7-

KIadási jogciniek

2019. évi előiránynt

I

2

3

1.
I.].
12.
1.3.
1.4.
1,5
1.6.
Ia.
II1.9.
l_IG.
1.11.
1,12.
113.
1.14.
1.15.
1.
2.!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.
SI.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4,
7.
7,’.
7.2.
7.3.
7,4.
L
l-l.
8.2.
8.3.
1.4.
9.
IG.

Mikéldési kllsténelés Idadisal (l.l1-...+l.5.)
ScméM jisialások
Munkaadókat_tedselő jinilékok ás szociális honájénalási_adó
Dobd kiadások
ElJátottak
bcéljuttatásai
Egyéb múködéó célú kiadások
-as 1.5-bál: -Elvonások ésbe6zetésdc
Garancia- ás kasség’iflalásbél ldázaés AM.n bcbúln
.Vinzabésibcsdó tásao~tásot kálcsönok nyvitás. AM-n beidre
- Visszalédteadő tánaspiások. kölcsélnök törleszlése AM-n b&olrc
- Egyéb működési célú iásto~tások AN-n belúlre
. Garancia ás k~~vállaláskóI Idázetés AN-n kivált’
- Vinzatétitesidő tásnaptások_ kölcaánbk n,~élása_AM-n_kivoirs
- Ajteg&isésdc. énrsoeatsk
. Kasna&iásncejások
- Egyéb ‚niködéss célú sáninasások állanálsázsanásos kivúlre
Felhalmozási költsénetés Idadital (21+2.3+2.5.)
Benabázások
2.1.-bél EU-s forrásb6l magvalásulá banaházás
Fclújiiások
2.3.-bel EU-s fontből uc’alósuI6 felúkás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5-bál
- Garascia- ás kezességeáilalásbél kiázelés All-n bdolre
. Visszalésiiendó támogatások. kölcsősök_nyújtása_AN-n halálra
. Visszatédtanál támogatások._kálcsönök_sőrlestése AM-n boloire
- Egyéb felhalmozásI célú iárnsgatások All-n bolúlre
- Garanclu- ás kezcas&válalásból ldözeaéa AH-a MvüJre
. Visszatédtandó tásncgaiások. kálcsóndá_nyújtása All-n klvwro
- Lakástis~iás
- Egyéb felhalmozási célú támogsások állanshdnanáson IdvoIre
Tartalékok (3.L+3.2.)
AJialánossarsalék
Céltastalék
KÓL-rsÉovErÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
HItel-. lsalcslntörlaessés áflambáztariáson_civilt. (SJ.+_. + 5.3.)
Hosszú ~ástú hitelek. kbl&eiök tösientése
Likviditási célú hitelek. kálcsónák tadcsztáse pönsimi vállalkozással’
Rövid altató télúlak. kölcsőnöksödessséaa
BelmIdi értéok Idadital (&L+ ... +6.4.)
Forgatás célú balfEldI én~úok vésádísa
Fotialási célú belilidi ésiékp.1sfl beváltisa
Befektetési célú beMlidi énékp.9ásnk visislisa
Befektetési célú belfEli értébssmstóok bevéltása
BelfEldI öganasirasás kiadásaI (7.1. + .. + 7.4.)
Ajlasiélsiztaciásos belüli tnagdllegezés& folyósltása
Allarrdaózsanáson bdúls megelólegezések visszafszeiésa
Péstaeszklzók betétkést elhelyezése
P~i liaise kiadásai
KallEldI laansairoda Idadizal (ád. + ~. + 6.43
Foentisi célú kIlitidi énékpa~ols visislisa
Befektetési célú killIldi én&raéok bevéltása
KülföldI éni~1érok beváltása
Külföldi Isliclek, kölcsönök eörlsslésc
FU4M45Z(ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+».+L)
KiADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
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Jászboldogházi Mesevár Óvoda
BEVÉTELEK
L at aábIóar

adatok forintban

Sor
szám

Bevételi Jogelot

2019.64 eléir’aiyzal

1

2

3

1.
‚I.
1,2,
1.3.
1.4.
‚.5.
.6.
2.
2.).
2,2.
2.3.
24
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3,2.
33
34
3,5,
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4,3,
44
5.
5 I
5,2.
5,3,
5,4,

5,5,
5.6.
5,7,
5.8.
5,9,

s,’o,
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7,3,
74
8.
ii,
3.2.
0.3.
0.4.
9.
~•.
10.1.
10.2.
10.3.
„

Onkormányni múk8déd táteoaaléaai tt.l.+..+.tA)
Hel3~ tokonr’ányzaiok rWdésének iltelinot támogatása
Onlctinán)210k ~n kőntevclési feladatainak támogatása
Onkonnáotyzatok szociális ás gyennekjóléei feladatainak támogatása
Oiakoniiányzatok kiástutális feladatainak támogatása
Működési célú k*wonbositott elliránnatok
labs ~oniaayzslo~ tegesato tamogatasas
Működési célú timnalisok ‚llaaaházaaot*son laelülrit (2.t.+...+.2.5.)
Elvonások is beözcoések bevételei
Működést célú garancia- ás kazeoségvillalásból megvérotések
MűkÖdési célú viomatéoitendó támogatások, kólctseatk vimsatérülése
Működési célú vioszalérlleaadö támogatások. kőlcsottok igényberétete
Egyéb műkÖdési célú támogatások berétetei
13,-hOl ~U.t tamogatas
Felbalmodá célú tánaoaaeésokéllan,bámaalásee belűlrál (3.1.+...+3.5.)
Feusistiozisi célú teakonotányzati támogatások
Felhalmozási célú gamacia- ás kezsaságvállalásbél ntegoéaúlisek
Felhalmozási célú visszatéoitendö támogatások, ktlcstnök vitszatérolése
Felhalmozási célú vimsatétitendő tásaogatisok. ktlc,anök ígénybetétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3,3,-net bU4Iai»ogalas
Kösltatalnál bevételek (4.l.+42.+43.+4A4
Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)
-Vazyonltip’oúadók
. Termékek is szolgáltatások adás
Gépjártostadó
Egyéb áxtasaasználaoi ér szolgáltatási adók
kgycb kMoah. bevctelck
Műkidési bevételek l5.l.+...+ 5.10.)
Ké~etéIOél5ámlis ellatéttéke
Szolgáltatások ellménéke
Ktn’ctltctt molgileaoisok értéke
Taal~donosi bevélsiek
Ellátási éljek
Kirzámlázott általánm forgalsré adó
Alealáooz forgalná adó vistsatétitáse
Kamsobevételek
Egyéb péozeg34 műveletek bevételei
bgyeb ‚mEats. boreeclck
Felhalmozási bevételek (6.l.+...+&53
lonetiális javak értékesitése
Ingatlanok ástékeattáse
Egyéb tiogyi eszközök éetékcattise
Rémcsedtacá é,tékcsitésc
Km~mmv.—* or~méopez kapcsoloáo beveocick
Múkgdéal célt) jewel_pénmaskizók 07.l.+...+ 7.3.)
Működési célú garancia. ás keseoségvillalásbil megtérútések Ali-t Idvúlról
MűkÖdési célú vimsaléritmdö oámogaoások. kelcoóoők visszatér All-n kívülröl
Egyéb assiikodési célú ásvett pénzcszkőz
7.3.’hal hue tamogatas (kűkvealna)
Felhalmozási célú leveti_péiozeazieör8lc (t.I.+8.2.+L3.l
Feihalast célú garancia’ ésktzességvállalásból tnegoésülések AH-s kívülről
Felhalin célú visszalésilealát támogatások, kólcsönök visszatér Alt-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pdaazetzköz
1.3.-hol hU-s tas000galas jtocvttlmj
KOLTS€GVEltSI BEVÉTaEK ÖSSzESEN; (l+.»+~
Mild-. k8lcsIOfelv(lel állaadahlaoljaen Idvolrél (10.t.+I0.33

Fotgatási célú bclejldi éslékpa~irok beváttása, éotékeaitése
Fotgatási célú atibleli éttékpapérok kibocsátása
nefcktceési célú belIbIdi éattkpapárok bcváltám, éstékcsátése
Hclcbictám edo bettolti ástckpapirok ~tasa
Maradolay l,éavbevétele (l2.l.+_12.2.)

12.1.
2.2.
‚3.

ElEab iv kólttégveléo_maradványának_igénybevéide
htözo öv vallalkosasa maradvas’yának tgenybeveteae
BeImlel Iaaaaasirozás bevételei (13.1. + „. + 133.)

‚4.

14.1.
14,2.
14.3.
14.4.
15.

2 547 142

tO 000

10 000

2557142

Homzú lejáratú hitelek. kölcaöoök felvétele
Likviditási célú hilelek, kölaöaök felvétele pénzügyi vállalkoréstél
Kbead tejarati hIsick, köé& Idvetate
BelBIele érté~lrok bevételei (III. +.+_11.4.)

II.),
I ‚.2.
11.3.
II .4.
t1

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

2 54’? 142

32300549

AJanátázs~oz belüli megelőlegezétek
Allaat.háztasliaon belüli araegelőlegezésok törleszti”
ICIzpoMi iián>llószeM támogatás
Beosek megntcitetóe
KilItli_lagassiroda be”éeelei_(14.1.+...14.4.)
Fotgalási cilol külföldi éatékpapirok bcválrása, énékesloisc
Befektetési célú külföldi énékpap&ok betiltása, éaiékaitáse
Ksllfbl’ éotékpoplrok kiboi”lása
KzétÖaS totetek, kolcaooatt iclvc’cle
Addaaágboz.em kapcaolédi ssármadkei OgFlelek bevélelel

16.

FWAI4SZMOZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(l0+...+l5.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI

És FINANSZÍROZÁSI BEVÉrELEK ÖSSZESEN:

32300549

32300549
(9+16)

34 857 691

KIADÁSOK
2. sz. táblázat

adatok forintban
Kladísljogcúmek

I
I.
II.
1.2.
1,3.
‚4.
1.5
1.6.
1.7.
‚‚8,
.9.
1.10.
III.
1.1 2.
1.13.
1.14.
I .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.l.
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.

8.
8,1.
8.2.
8.3.
8,4.
9.
10.

20l9éi4 eléiránysat

2
Múk$d’si killsér.etés kiadásai (l.l+.,.+l,5.)
Személyi
latások
Munküadókal lcrhelb járulékok ‚5 ozocillis honájárulási ndő
Dolosi kiadások
Etátoltak ptstzbeli itsctatásai
Egyéb működési célú kiadások
- sz 1 .5-bil: - Elvonások (a befintések
- Garancia- ás k~aa(gváIaláabél közesés All-n bélülre
-Vionasérltcnda tártatgalások. kalcaanők nyújtása AH-a belolre
Viaszatésitendó iámceatásolc, kölcsaetök sórleszsés. AM-n belülre
- Egyéb mikadéai célú t4aaa~aáso1c ÁN.o bélülre
. Garancia dskeségqálWásbál kiGzdásAM-n kívülre
Vinszatériteodö tuceatások. ktlcsönök_nyújtása ÁH-a kívülre
- Áski~&ttések, áatkn~áaok
- Katasttés~t4aok
. Egyéb mükldési célú tisisnlisok állasütánasiásos kívülre
FeIbsJsno~d költséDteás Idadásal (2.l.+2.3.+2.5.l
Benalaizások
2.1 -bal EU-s fondsbál mecvalóoal6 bensházás
Felújkélsok
2.3.-bál EU-s fonisbál meevalómáö felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.3.-bal
. Garancia-én kezastégvállalásbél kifizetés AM-n belolre
- Viaszatéritendó lémsntások. kölcaóaaók nyújtása ÁH-a belúlre
- Visszatéejtendő támcatások, kelccőoök isoleatése AM-n belülre
- Egyéb felhalmozási célú tásictatások ÁM-a belolsi
- Garancia- ár kaean~váIalásbdl Id8zcoda AN-a kívülre
. Viaszatédtendő ijsnc.atdsok. kelctbnak nyújtása ÁM-s kívülre
- Lalcástáraegatás
. Egyéb felhalmozási célú tásnocaiások állastázsanáson Idvúlre
Tartalékok (3.1+32.)
Ajtaldsoctastaidk
Céltanalék
KŐLTSÉGVEnSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+1+3)
Hitel-, Ictlca8rnörleséléa állanWásüartásoa Idviilre (SI. + ~. + 533
Hosná lújásatú tésejaic, kőlcsönők tbdemdse
Likviditási célú I,iteldc. kölcsdntk töticemése p~i_állalkozássak
R6vid lújáratú hitelek,_kölcsönök_6rl~ése
BeWldl (r(éI~ark Idadásai (63.+ .. + 6.4.’
Foensdsi célú bellEldi éU~~ok vásátlása
Fossaeáül célú behitidi éalfl&ok bcvákása
Befekietisi célú belföldi én(krok visárlása
Befektetési célú belföldi énékflok bevallása
BelföldI Inassározáa Idadásai (73. + „. + 7.4.)
Allastáltásaanisota belüli megelöleeezések foly6silása
Ailanaliáztanáson belliui me,elél~ések vinzaúzetése
Pétuszeközők betélkésit ellael’~ae
Pnzüeyi liaise kiadásai
Killt8ldI Inans*orit kIadásaI (6.1. + ... + 6.43
Fottatási célú külföldi ési~~ok vásárlás’
Efekieta célú külföldi értdkpa*ok bevillása
KülföldI ártékrarárok beváltása
Külföldi biceg kőlcaőnők taeieanése
FINANSZÍROZÁSt KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+..+&)

KIADÁSOKŐSSZESEN:(4+9)

3
34667 191
26458 220
5 469 409
2 739 562

190 540
‚90500

34 857 ‚9’

I

34857691

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK És KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz sébtázat
I

I’ölts(gveléj ~á~’ tttldel(

2.

Flaazisazádbevttdel~ ki

adatok forintban
laZltségveadd bev(telek9. tee- kb*sflvet(d Idadásek4. tea) 6+?.)
kn1staleae(8massfmzádttevétdekl’.eor- flna.aslmsáal Idadásek8.sofl(+I-t

-32 3(0548
32 300549

IIBII. melléklet a /2019 (..) önkomaányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi önkormányzat 2019. évi Költségvetés Intézményi Kötelező feladatok mérlege
JászboÍdogházi Mesevár Ovoda
BEVÉTELEK
1. sz. táblázat

adatok forintban

Z

1019.64 elélránpat

Bevételi jogclm

I
II,
1.2.
‚3
‚.4.
1.5.
1.6.
2.
2.’.
2.2.
2.3.
2,4,
2.5.
2.6.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.1.
35
3.6.
4,
4
4.1.’.
lIZ
4.2.
43
1.4.
~
SI,
5.2.
5.3.
5.4.
55
5.6.
5,7.
5.8.
~9
5.10.
‚.

6.1.
6,2.
6.3.
6.4.
7
7,1.
7,2,
73
7,4.
~
II,
8.2.

Öokomainyaemúksdédlknoaaeisai(l.I.+...+.l.6.)
Hd5~ Óraon.atyzalet n’ttdetenek aiaanos Iamog*tas*
~okonnétiyntok ~eskő’eveIési fdaáaeaitsk támo~tisa
~ikonnás’yzatok nodália és gyes’mckjóléei kladatain.k tániogaltsa
~tkotstáa3zatok kvit’ouIis feladatainak lktogatjsa
Műkódési célú kÖ~ontositon elöirúnyzasok
Hdyi Öntoernanyratot oegesalö tInlogalatal
Mik8dési célú timoalisok ‚Ilamb’nsrtátoa belritra (2.1.+...+3.5.)
ttvonasok es baacsek bevetem
Mükódési célú garancia- ás kezességválahésbél megsérelések
Múkődéji célú ‚iaszaiésüendó lémogaitaclc. kőícsónők visszalétolése
Működési célú virazalétilendő támogatások, kalcsélsak igénybevétele
Egyéb működési célú ‚ósnogatások bevételei
2.3.-ba SI-i Inflegatat
Felbalmedai célú tflotalbok államhtia”isoo belulről (3.l.+...+3.5.)
t-..ii’~biv~ee ette ieátnnasiyzati iait~.k
Felhaht’ozátt célú garancia, es kaességvállaiásbél megtátojések
Felhahnozáé célt viasralétilendó támogatások. kticsötiok visszatétűléte
Felhalmozási célú vitszamérilendő támogatások, ktlctönok igénybevétel.
Egyéb fobialmozisi célú támogatások bevételei
33.’bet tUe tmmcgata
K8i’aeaImi bevételek (4.I.+43.+43.+4.4.)
flCl31 ~Ok t4.l.I,+4.l.2.)
. Vagyoni eip’tsű adók
Tetmékek éj nolgáltatésok adót
Gépjánnúadó
Egyéb ántbarrsiálati es szolgáltatási ad6k
Egyeb kMtshn bevetelek
MOkSdéai bevélelekj5.l.+...+5.l03
!‚~gteflekata d~enpe
Szolgáltatások elleeésléke
Ktrved’at szolgáltatások étoéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszimlázoo általános forgalnt adó
Általános forgatni adó vinzalézttéte
Kamatbevétclek
Egyéb pétntgyi műveletek bevételei
bgyeb inittoest beveldek
Felbalmedi bevételek t6.l.+...+’.5.)
bn~e~a Java atekeatese
lstgaüanok útéknitése
Egyéb tárgyi eszközök énékesitése
Részcsedésck éetékesltése
Kearesedesek aegsmnéjebea Lapcseáódo bevételek

8,4.
9.
II.

Mukod~cia~sk”amegbolmegsmássek AM-n Yjvúlrol
Működési célú vttzzaiérttendt támogatások, kilcsönik vittsatér All-n klvülrőI
Egyéb működési célú átveti pénzasakös
7.3.-XI útI-e támoptat jk&veeien)
Felbalataozid célú élteti pénzesdcöz8ie (LJ.+83.+L3.)
Felbaba eq garancia- es kezeast5vitalámtá megwtéesek All-n kavelrót
Felhaln’ célú ‚és,zamésieenda támogatások, kolcsonók visszatér All-n kivfilről
Egyéb felhalmozási célú átvett péttzeszk&
8.3.-bet tU.atne0taatk&valai)
KÖLTSÉGVETÉSI aEvÉTaEK ÖSSZESEN: (i+...fl)
Hitel-. kllesétafelvélel illambiatartásta’ Idvétről (10.1+103.)
0
lejszatt meda, k0k idvade

10.1.
10.2.
10,3.
I I.

Likviditási célú tdtdtk, ktlcsönlk felvétele pénzú& vállalkozóstél
Kavad l~ú Xe~, kt’~ek telvetele
Beiflldlérié__a__ekbevételgl(ltI,+,..+ItÁ)
ttrgatass cdii
o~ ezt~prok bevallasa, etickegiese

g•3,

I I.’,
11,2.
„3~
I t.4,
It.

Forgatisi célú bdtbldi éotékpapirok ldbocguisa
Befelttetósi célú beiftldi értékpapírok bevábása, éotékestiéee
Setekietni cdii belitidi enúaptrok tbe~
Maradvány leégvbevétele (12.1. + 123.)
NoW cv kóttsegveteta maradvanyant igattybevetse

12.1.
12.2.
13.

sÖcó cv vtllaekozaa maradvasyanak .genybeveiele
BeIltId Zaaassireris bevételeI (13.1. + ... + 133.)
Altanuunstatiason bela” megeldegezetek

13.1.
13,2.
13.3.
13.4.
14.
14.1.
14,2,
14.3,
4.4.
IS.

AlIan,ltáztanáaon beltlli megelllegezé,ek törleoatéae
Központi irísfléneöd tátnogatái
betetek t~teteae
KotmidI Iaaaninosás bevételei (14.1.+...14.4.)
s’otgatass at Itália’ atd’~oI tevaltaza, eneketitese
Befektetési célú kolitIdi értékpapírok beviltása, étvökcaliése
KolitIdi énélepap4rok Idbocsátáta
tel10151 lucelet, kélanbk tetvéjde
Adés,á1bozaem Icapcselödó erárniazékos úg3lelek bevételei
FIF4A}ISZIR0ZASISÉVKIELEKÓSSZSSEN:(I0.+,..+l5.)

1’

KÖLTSÉGVETÉSI

17.

És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
KÖLTSÉGVETÉSI És FINMéSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2 547 142

2 547 142

10 000

2 557 142

31 300 549

32 300 549

32380549
34 857 691

I

3~ 857 69’

KIADÁSOK
adatok forintban

& SL ‚áMása’r
Sor~‚
1
I.
II.
‚.2.
3,3.
1.4.
1.5
3.6.
1.7,
‚.3.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
3.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
22.
2.9.
2.10.
2,11.
2.12.
2,33.
3.
3,’.
3.2.
4.
5.
51.
5.2.
5.3.
6.
6.1
6,2.
6.3.
6.4.
7.
7.5,
7.2.
7.3.
7,4.
8.
SI.
8.2.
8.3.
8.4.

.

.

Kiadasijogaunek

2019.étáelólráayzat

2
Múködési ktlaéewtéa kiadásai (1.1+41.5.)
Szcmélyi isátatisok
Munkaadókat to,hclójinslékok ás szociális boájintliss adó
Doto~ kiadások
ElI’tottajc pénzbeli juttatásai
Ebnúkodéelcálükiadáaok
- sz 1.5-bél: - Elvonások ás btőzssásek
. Garancia- éskc~dgválla3ásb6l kiózetés AH.o bajOm
-Visszaiésisendb ifloassisoic. kölcsönők ny~tása Au-n belúlre
- Vissaasédlandö támogatások. kölcsonók iőrloszstse MI-n betotre
- Erjéb múködéd célú támogatások AN-n belolre
- Garancia ás kamo~váI1a1ásbOl ldözdáa AN-ta ldvolre
. Viaasasécitendö támceasások. kolcaónők nyújtása AN-n kivolee
. Aikicné~t&t ássánanaasások
- Kamattánaosaácok
. Eeyáb miködéci célú ‚bsnoeasézok állandaiztanáson kívülre
FelhalmozásI költsé3veléa Idadjail (2.1.+2.3.+2.5.)
Betubizások
21.-bél EU-s forrisbél acgwalásuló benstolzás
Felálltak
2.3.-bál t.1-t forrásból mozvalétuló idújitás
Emréb felhalmozásI kiadások
2.5.-bE
Gazancta- ás kczess&váltaIáabál kitSzetés All-ia belülre
- Vicazatéeiieridö támnatácok. kólcetnók nyújtása AN-n belúlre
- Visssatésáteodb tt,~tások, kólcaonok torlaazttse MI-n bctotce
- Eetéb felhalmozásI célú táaao~aeások ÁN-o belüli’
- Gansacia- ás kecaa&váltalásból kiózelás MI-n_doWn
- Visszatésiteadő támogatások. kölcaoriö& say]ejsa AN-n lidvolen
- Lakássáaao~asác
- Eetéb felhalmozási célú tárt’ogatáaok állandolzianáson Idvújra
Tartalékok (31.+3.L)
Mcsláacatanaltk
Céltartalélc
KÓLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSzESEN (1+3+3)
HOd-. kölcaöottrlnaés jtlanabánsst’noa_doWn (SI. + ... + 53.)
No~ú_dánIa hitelek. kőlcatnők iideazcéae
Likviditási célú hitelek. kilcatnik iisieaztéae p~3)i vállalkotássak
Rövid teaú hioebic. kőlcsőnők töslesztése
Belllildjérték’molrolcldadjsaj(6.1.+..+6.4.l
Forgatási célú beláblt3 én~*ok vátátlása
Fosaatád célú belhildi én~~útk beváltása
Befeásetdj célú bellbldi éné~ajéok vjsádása
Befektetési célú beltbldi énékpa4*ok beváliáaa
BelföldI_Onaassásorát Idadlsat (li + .. + 743
ÁilaaTdaéztanláson belüli megeJhlehes~ folyósítása
ÁIlan,bjz’traáson belüli mcodalecczéaek visszaúzetése
Pértzlctzök betéiként elhelyezése
Pás~yi llzituldadásai
KihSIdl Innasirosis kIadásaI (6.1.4 ... + 6.4.)
Fcecdd célú koifEdi ént&pWrok vázislása
Befektetési célú külföldi ést&p~ok beváltása
Külföldi biékpae& beváltása
KOlibIdi hitelek. kőlcsbnők tötlesztése

9.

PINANSZIROzÁSI KIADÁSOK CSSZESEN: (5+...+&)

tO.

KIADÁSOK ÖSSZESEN~ (4+9)

3
34 230 321
26071 350
5469409
2 739 562

190500
190500

34 471 321

I

34 471 321

KÖLnÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. s~. tábráwo

adatok forintban

I

Kihsá~vetád tááa,~atWet( kalaadvntdalbevétdek9. sor- kilsudsvet&Idadáaekl.s.ajt+t-.)

.3447’ 321

2.

Fioaapmroa’dbevéidel’ hiadásokeve.dega(flasanás,aásibevétdeklLser 6.antaírosáal kIadáaok9. sos) (+1-)

34 88? ‚91

1/8/2. melléklet a /2019 (. .) öokonxtáuyzati reodeletliez
Jászboldogbáza Közs~gi Őnkonn~nyzat 2019. évI Költségvetés Inténnényi Önkéntes feladatok mérlege

Jászboldogbázi Mesevár Óvoda
BEVÉTELEK
1.

it

táblázat

adatokforintban
Bevételi Jogcit.

1
I.
‚.1.
1.2.
1.3.
‚.4.
IS.
I.’
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3,3.
34
3.5.
3’
4.
4.1.
411.
4.1.2.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
3.1.
5.2.
5.3.
54
5.5.
5.6.
5.7.
5.1.
5.9.
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
‚4.
6.5.
1.
7.1.
12.
7.3.
74
I.
LI.
8.2.
8.3.
~4,
9.
‚~

10.1.
10.2.
‚0.3.
I)-

•

2
0nl’omíny~t múkédéd cimogydul ‚Ll.+...+.1.6.)
HeM Soeminyzatok niúkődésének álWistos timogsiás.
Océoni’ényzaok egyes kősncv&ést fdad.t.Sn&c tá.nx,gztt.
Onkonnányz.tók esadáls és gymnel®léd fdeéttsiritk ‚ánagstin
Onkornúnyzitok kulturális fcladai.istak tánogetás.
Múkbdéé célú k&pontostlott éllirinyutok
Helyi éok®iuay7aoe be~t0iámogsosm
Múkédéd célú tiiiopeksokÁll.mbáa.rtéeea belolrél (2.1.4.425.)
Elvonások Is be~aések bevéceles
Múkődési célú gnncrn- ás kassiégváldásbél meglérolések
Múkódési célú vicss.térltendl tárnogitások. kblcstnc& viiszaléstláse
MütcIdéd célú ‚issntédtcndb sásnogitúsok, kélcsótsók igénybevéide
Egyéb ráikldéd célú tásnogélások bevételú
2.3.-bál bU-st.niogat.s
Felb.lm.sád célú tárneeslásek ‚ll.mbázi.rdseo beliilrél (3.1.4.43.5.)
Felhelmosisi célú lokormistyzali támogatások
Fdh&.rio~ célú gasircia. a kezmségválalésbél megtérwásek
Fclisslmozési célú visszatésitendő támogatások, kelcsőnők visszatésoláse
Felhalmozási célú vssualbitcsdl támogatások, kőlcsórsók igéi*evésde
Egyéb fdlsalmoziú célú támogatások bc’eéldd
3.S.’bél bU-stflcgaas
EMsetaIsté bevételeI’ (4.1.+42.+4.3.+4.4j
Hetyiadék (4.1.1.44.1.2.)
.Va~’tnitlpus6.dék
.Tcmtká ás molgéltasások edél
Gépjisnűedó
Egyéb árobaálad ás malgáltatási adék
tgytb ~ Oevécdck
Mileődéú bevételek (5.t.+...+ LID.)
Késiúecés’télceattés ellenéttéke
Szolgáltatások elcesénéke
Xézvcekat szolgáltatások alIke
Tialajionoel bevételek
Ellátáidijak
Kinámuázon általánce forgalnal ad6
Akaiáttos fosgshsá adó visszatéltése
Kasriatbevéecldc
Egyéb pészúsji riúvéletet bevételei
~t ~tOdca bevettésé
Felbalmniásl bevételek (6.1.+...+’51
~csiéls javak a’a~eae
Ingatlanok éstékcattéte
Egyéb tárgyi esilsók énékesitéic
Rámcscdásck értékesítése
l.~m~a*~ wg.’fe ~áheztapmo8odÓ bevadek
MúleMéd célú ítsett péonadtbslk (7.1.+_... + 7.3.)
Múlcodési célú garancia- ás kezesságválalásból meglérillésú Aki-e bvtbél
Mokődési célú visszatésitcttdb támogatások, kélcsőnök visssaiá~ AM-s klvolril
Egyéb mikódési célú átvett páiszesilcóz
7.3.-bel EU-s tastasgatas (késvalcsj
FelhsJn’orásl célú átvett $a.~k&etr (Ll.+t2.+&3.)
Felbaira célú garancia- áekezeaságvábaásbél megtérlilések AM-n kivolrbl
Fasin célú vsscsalésitmidl táms~ck. kélcsonok visasatét Allis IdvolcIl
Egyéb febalnczáé célú átvett péaucszkts
8.3.-bel tej-a ~ lk~di)
KOLTSÉGVEItSI BEVtTaEK ÖsszEsEN1 (l+...+S)
l{iW._kálcsleíel,éedl állambámartáses Idsólri’_(10.1+1031
Host Irneaw hitelek, ktlcsbolk felvétele
Liktiditási célú hitelek, kblcstolk felvétele périzúgyi vállalktzástél
K0’vtd 1á ta~, kbi~I& Idvbde
adm’irtélcp.9wokbevélclcl(11.1.+...+’L4.)

I II.
18.2.
11.3.
114
Ii.

Forgatás célú belfbl& éstékpap&ok beváliása. éztétcesltáac
Forgttáál célú bdftlú éstékpep&ok ldboctátba
Befektetési célú belátidi éstétcpapárok beváltása, énéksoheése
betaddé c
bétsálés aséágaok t
Mtradvánv lgtavbetétcle_(12.1.4_12.2.)

12.1.
12.2.
t3.

ElIss ás kóittépeés maradvátyástak agénybevétele
butit ev vetlaittsáta maradvastytnak igetylevetele
BctBh’ Isnedreds bevételd (13.1.4 ...+ 133.)

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.
14.1.
14.2.
‚4.3.
54.4.
15.

Allarsaltinaztásos beliE megdilegezásek
Allaedsámastáson belek megelélegezásek tlstemáse
Kb~ttiid rán)ilIszesvi támogasd’
betéltá ncg&tmtctese
KDlátldl Dea.sdaetée bevételei (l4.l.+..J4.43
Forgatás’ célú kúlkieb éttélcpspárok betiltása, áttákesátése
Befektetési célú kOlfIldi éatékpep&ok bevüáss, ésiékcsitése
Kátitidi énékptpirok kibocsátást
Ktélta bidet, kölcsératt telvacic
Adéssáfloz stem kapcsolódó spármaséltos Dgy’lesek bevételei

16.

FINM4SZMOZÁSIBFXÉTELEK ÓSsZEsEN~ (10.4

17.

KÖLTSÉGVETÉSI És FINAMSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

..

+15.1

2019. éti előlrétinsi
3

KIADÁSOK
adatok forintban

2 sz ‚dM6 rat
IGad’sljo:clm’k
1
I.
1.1.
1.2.
1,3.
1.4.
1,5
l.&
I.?.
I
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.).
2.2.
2,3.
2.4.
2.5.
2k
2.7.
2.8.
2.9.
2.la
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.’.
3.2.
4.
5.
Si.
5.2.
5.3.
&
61
6.2.
‚3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
L
8.1.
5.2.
8.3.
8.4.
9
10.

2
Múkód&i kiltséawlés Idádásal (1.l+...+I.5.)
Szené1~i idtalások
Munkaadóksi terhelő járulékok ér szociális h~jánjári adó
Dols~ ldsdáaolc
ElIdsottak *céatjsttatdzai
Etyébmdéécélúlisdisok
- sz 1.5-bit: - Elvonások ás bsózetésdc
- (Jas2nda- ás kszeállaIázbóI Idúzsiés AM-n brinks
~t~tund5 t&~sások, kolcsénok ny’~Iisa ÁM-a Woke
- Visnatésitcndő lámnstlétk. kélcsónók totieszlése AH-s’ beloire
-Egyéb núkődési célú stiogaebok AM-n belolre
- Osroncia ás kasságcéblásbell Időzsiés AM-s kjvijre
-Vhatdőiisnontásotkolcsbo& syójtkn AN-n károk.
- Ás1d~é~téoet dsdsinpt~k
- Kamstttdsak
. Egv~ núkődési célú timosatások áisnútáztsnáson károk.
Felhilmerásl klltsésveoés IdséinI (2.1.42.3+2.5.)
Benslotésok
2.1.-bIt EU-s fnorisból nxpsjósoló berulázás
Felújltások
2.3.-WI EU-s fnoTtbdl megvalósuló felúiltás
Egyéb fokulisozid kásdások
2.5.-bIt
. Gsnnci.- ás ksz.ss&váIIslásb& kilzstés ÁM-s’ belnIr,
- Visszatédtasdő tkoaesiiss&, kelcoinok syitjtán ÁM-e bslolre
. ymntésltessdő tániogaiások. koksósták tldesztése ÁM-o broke
. Egyéb felhalmozási célú ~eseások AM-n brInks
- Garr,ds~ éskcz~ér’flslásból ldItzeeás ÁM-s kivItte
- %enatédtundő támogatások. kolcsésok ny~sjlán ÁM-s’ Idvolre
-Lsk$s(ásrsogstás
- Egyéb felhalmozási célú tánao~áaok áflasnhdzisstáson Idvolre
Tertalékok 0.1.43.23
Á1’sjáacsunslék
céltanslék
KOU]EÉGVZItI KIADÁSOK 055255KM (1+343)
IlletI-, kbltsást&lesnás állambáatartáeoe Idvilre (51+ ‚.. + 5,33
Hosámidámtú hilelek. kIlcsénlIc tődesztése
L&’4&áé célú hitelek. kőlcsőnúk itdcszrése P&OO’s4 válslkozámsk
Rővid lejántú tátd& kIlesiolk t6rI~tése
BeIZldi étl&,n&ok IdadIni (6.2. + + 6k)
Fcsg~ célú beltilS énúk~éok vásárlás’
F~ntké c& bclttIdi ést~ok beváltja’
Befdoetá célú belitlIt ést~rnk vásárlási
Befdctr*ési célú belthlb én~tk beváltja’
seImlIt flisnatrosda Idsdásal (7.1.4
+ 743
ÁJlan-óázswáson beth sue~8lon~sá fclyé&tása
Állssrdaánsrsásos belútá meselőltsesések wsozaSzeiése
Pb’z~ktIkbeeédcésso elhelyesése
PészOs’i ~* kiadásai
K8l~t& Iasnndrozja kiadásai (éL + ... + ‚43
Feegaljai célú kolitIdi én&rezásct vásárlási
Befektetési célú kolfildi ésl~≠rk beásta
KOlfild án~*okbevjItása
KnifIldi hitelek leilcsinök tősl~tése
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+.~+&)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK És
3. at

2019bi eliirásnat
3

KIADÁSOK

EGYENLEGE
adatok forintban

táblára’

I

Kllts4vtt&l

tiáa,’tsIdsIel( UItságtaIéslIsevél&k9.s.r- kölO,ép-eeédldsdássk4. aes)(+l.)

2.

flsaetaittsáel bevételek, hisdisek ejcsdcgc (Osonsiresád bevételek” sor- fleansieosád ldaóá,.k’. „4 (‘!-)

11B13. melléklet a ‚2019 (..) önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Intézményi Állami (ÁDamigaz~at4si) feladatok mérlege
Sászbo’dogbázi Mesevár Óvoda
BEVÉTELEK
adatok forintban

st töbiára’
Bc”aeu jogclm
I

2
(I.1.+...+.l.6$
Hd~ trskomtyzatot raaadéséná úlWásos támogatta
~ásortráfl3aItok ~cs kámcvcléti fetadatoktak támogatta
~onty2Mok no~á1is ás gysomekjólást feladatainak Ittsogotáta
~‚konnánycaook ~tkuráIis feladatainak támogatása
Múkodéti célú k0~,ostoti’ou el6irán~ntok
tidys mtomsiotyzatot bcgcsnta tamogasasal
Múkadéti célú támogatások áll.ntáflfláson belolrél (234.42$.)
Elvonások
dadésekbevétela
M’lkada célú garancia. és kcztsségvelhaltbél megtésalések
Múkődéti célú iúmatésitendt támogatások, kblcsao’k vútsaatértáése
Múkadési célú tinédtendi támogatások, kalcsóriak igénybevétel’
Egyéb működési célú támogatások bevétel’)
23.bél bUt tamogasts
Felbalmozld célú oámoeatásokállantbáflrljsou beiélrél (3.1.4.435.)
Felhalmozási célú aokomássyzati támogatások
Fcuulmocisi célú gaoancia. a kaaségválalásból megtérillésok
Felhalmozási célú visszatétitendő támogatások, kölcsastak visszatérúlést
Felhalmozási célú ‚isszatédteodő támogatások, kalcsontár igénybevétel’
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevéselti
~ bU.stosttogost
Kédistálszá bevételek (4.l.#4.L+43M.4.)
Heta. adók (4,1,I.44.12.)
.Vagyorá áposá adók
. Tcssnékck a nolgáltatások adót
Gépjássoűadó
Egyéb ártataamálaú ás szolgáltatási adók
~gytb b’et.iesei. bcv*da
MúltSáétt bevételek (5.1.4.4 5.10$
Kámiaén&~ét clle’énéke
Szolgáhatárak ellotástéke
Kózvetttcaamlgálsaoások éotékc
Tolajdtnoé bevételek
Ellisási díjak
Kinán,Jáza általános forgahoú adó
Általános fotgilni adó vi~tés1téoe
Karreobevtedek
Egyéb pérazog~ műveletek bevételei
bgytboa~édés bevek
Fclbalmoaat bevételek (‚.1.4...46S)
1~s~ javak inekeltése
olraokbtékcsbése
Egyéb tárgyi oricózak éstékaltéte
Részozdaek énékedtése
K~avda~ tsev~tá~aez k#atáódo OneIda
Múk5ééd célú átvett pésrsdebtlké7.I.+_... + 73.)
Működési célú groans- ás keretségvállslásból megtéoálésck AH-s’ kivtilről
Működési célú ‚ésszatédtendő tásnogasások. ktlcsane& visszatér AH-a kivttről
Egyéb múkadésá célú élve” pénzesekaz
1,3,.bt4 tUt tásasgaet (ktareetlot)
Felhalmozási célú átvett péastokősök (5,1.45.2.45,3.)
Fa célú wanaa~ ás k’zeaségv~tad megtért) ések Ali-o lovtarél
Felhiüs’ célú visgsalédtesod6 támogatások, kölcsanak visszatér All-ca kivairal
Egyéb felhalsaccisi célú árva’ péstac&lo(s
5.3.-bot tU’a ~at (L&’-a’ai)
KÖLTSÉGvETÉSI BEVtIflEK ÖSSZESEN: ‚lt..+s’
Hitel.’ lellcaloblvétel álimohána”’oee ldvOirél (10.1.4103.)

O.icamánmo múletSéti támentásél

I.

II.
‚.2.
1.3.
‚.4.
1.5.
~„
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2,5.
2.’
3.
3.1.
3,2.
3,3,
3.4,
3.5,
3.6.
4.
43,
4.1,1.
4.1.2.
4,2.
4,3,
44
S.
5.1.
5.2.
5,3,
54
5,5,
5.6.
5,7,
5.5,
5,9,
~

6.
6.3.
‚2.
6.3.
6.4.

‚5,
7.
7j
7.2.
7,3,
74
5.
g, t,
1.2.
‚.3
g,4,
9.
l~
10.1.
10.2.
10.3.
H.

I ‚.3.
11.2.
13.3.
11.4
12.

12.1.
12.2.
IS.

13.1.
‚3.2.
‚3.3.
13.4,
14.

14.1.
14.2.
‚43,
‚4 4
IS.

Hosazó lejisatal Ntelek, kólcsérjaic felvétele
I. létád célú hitelek, kalcatesak felvétele péasztgyi villalkotágól
Rbnd Iojámtu Isielek, k0i~a& leivésate
Bel~ldí értikok bevétel’) (11.1. +...+ 11.4.)
Fospláti célú bádi éss%gp&okbcváhása, totékesteése
Fosgatád célú belfeldi to’élcpsp&ok kibocsátása
Befekletást célú boUNdS éstékpa$ok bevallása, éttékesledse
bet~etés célt teiltaS atapwsuk tbo~easa
Maradviav teéavbevétele (1LL+ 12.1.)
Előzőév kaitségvetám mnadváoytskigénybtvátde
blúsóáv vaJao~ ~a’oay~ gasybovettie
BeIINa Inoasstrozás bevételeI p3.1.4.... 133.1
Alltnslsáasarcáson beltS megelólegezésék
AltaSaánassásco belúb megelólegezétek tadt~éze
K5zpotsd kánybészeni támogatás
bd’ItC ~et~5’
KOIRItI Inassirorás bevételei (14.l.+...14.4.1
Fotgasési célú kúlföltá énap’kok bcvéltása, énékcaltése
Boftlseat célú kolltldi énékpoptrok btváltáso, éstékeshlése
Kt)lNdi bsékpapérok kibocsátása
K~lt)~ hitelek, kétosteak Idvetete

Adóssáfles sees lcapcoséódó aránsiazákos ögyletek bevétel’)

16.

FINM4$ZInOZÁSI BEVÉT’ELEI( ÖSSZESEN, (10.

17.

KÖLTSÉGVEFÉSI

+ ...

+1S.)

És FINANSÜROZÁSI BE”ÉTELEK C)SSZESEN: (9416)

20 19. é’i eiőiránymt
3

KIADÁSOK
adafl’&foi*Uban

2 s~ lé 6k rat

Z
1
I.
II.
I.).
I.).
1.4.
1.5
1.6.
Ii.
1.8.
1.9.
l_IG.
III,
1.12.
1.13.
1.14.
‚.15.
2.
2,1.
2.2.
2,3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.11)
2.11.
2.12.
2,13.
3.
Al.
3.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Gadji jogcimek

2019. évi cIőiráeyzaI

2

3

MúI’ödéillilhétwI&IdadínHl.l+...+l.53
SatitéM iutlütdsok
Munkaadókat ierbeló iárulékok és aroctilis hczzájin4á~ adó
DoIo~ Idadisok
Ellátottakp&~tbitatásai
E&bmGkbdé~célúbadúaok
-as 1.5-bél: -Elvonások ésbcSwések
. Gnici- ás kaectdtrdilalisbél Idtatés AR-n belilko
-Vinnzalédtadö tásicq’tdsok. ka cs(.61c nyújtása AM-n belülre
. Víssnt’titendb tkocw~k. kólcsásiok Iorlonzléae AJ1~n beleim
- Enéb tnúködéé célú térancatisok AN-n belúlme
. Garancia és kacanásn’bldabél ld6sctéa Au-n Idyüire
- Vicszaiédtend6i~tások. külcsőnlú nW4tása AN-n ldvkre
A~idogénitések.. ái1í~ptisnk
Kcianoptiaok
. Ecséb mlkőd&i célú tinc~tások illantiiztvláson kivoiro
FeWslanaoyMl kelesétvotés Idadini (2.1+2.3.42.53
~
1 I ‚-bél EU-n forTásból
valónuló bemházks
FcIúi’tások
2.3.-ba EUe fonisb6l tr~val6até6 f&úlkáa
E~a faaaIn,onké kiadások
2.5.-ba
. Garancia- (a kezena&vállaiásbél ld6zsnéa AN-n beloire
. Vinaatásileadl tbranrteek, kőlcsőnók nyeitása AM-n belolye
- vi~zaténItcnd6 tínontisok. kolcsőnok törlensése AN-n bnlülmn
. Eta kG a5norii célú n~e~.t4~.k 431-n bclkre
. Garancia. án keznaásvüaltb& kiOzeeds *31-n ?Jvűlre
Via atéslltndbiimotalások, kdcn)nok nyiétisa Au-n Idvoke
E~éb fdbaJnazd~ célú ttr~dsok állangaázaatáson kivolre
Taroakke& 3.1.43.23
Ainalisot tana
Célcanialélc
KÓLISEGVEItSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (142+3)
Bled-. kölcslatödcsaréa állambáSarltoa ld’Wre (5.1. + .. + 5.33
HosEú I~m litelült. kőlcslnlk södesnáse
ilneltiná célú lijieldi. IcIlcsönök lölicsnése p&nooi vállalkozissak
Raid leásaed bbelolc. kőlcatiaők tödenanése
BeIltidi éot~apWokldadásal (6.1. + . + 6.43
Fengatial célú dolildi éss~íok visidisa
Fot~~ célú belfBldi ana~av&ek bevilnisa
Bddteiié célú bd%ldi áidi~bok vácdslísa
Befdsenéai célú belBldi éntélcsasőnok bevéltása
BelmIdi lanntározás kiadásaI (7.1. + ... + 7.43
Alaastáztarliaca belüli meeellleaaésá felyösitása
Aulan*izivtison belüli mngeRln(nzétek vissaúsetéce
P&azklzskbccttkbat elhelyezése
Payi lizing kiadásai
K0li~& lannairoan Idadinal (6.3. + . + 6.4.)
Pon~~ célú koltIldi &nékoeykticvásáalán
Befelctetéci célú kúlttldi én~zéok bevilnisa
KolIlli én~c&& beváitána
KeilItidi lilelelc. kőlcsönök nőnienzséne
flNAI4SZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4.48.)
KIADÁSOK ÓSSZESEN: (4+9)

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
11.
7.2.
7.3,
7.4.
8.
I.).
8.2.
8.3.
1.4.
9.
10

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK És n&iÁsoK EGYENLEGE
3. sz gáblázas
I

KeliségvetédWáa3’ túttict( ltölas(etégWvdedck9.a~r- )j5~5y~ ldadáaek4neol(+I.)

2.

fl,sflb.’ét&l’ Waoke5~n5a(8nanirezáatbctétdeklLnor- O~roidal badánek9. ae.)(+J-)

adatok forin(ban

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019.

l/C. mellélciet a /2019 (..) ön]cosmányzati rendelethez
Költségvetés lntézniény Öszevont mérlege

évi

Jászbo’dogháza Konyha
BEVÉTELEK
I. n táblázat

adatok forintban

S~r.
I
I.
1.1.
‚.2.
13
.4.
1.5.
‚.‚

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.].
4.1.1.
4.1.2.
4,2.
4,3,
44
5.
5
5.2.
~
54
55
5.6.
5,7,
5.8.
59
5.10.
6.
„
6.2.
‚3.
‚4
6.5.
1.
7.1.
7.2.
73
74
E
8.!.
3.2.
83
IA.
9~
I!.
iQ,~,
‚0.2.
10,3,
11.

j
11.2.
11.3.
11.4.
iZ.

BevélellJogc’n’
2
Őnkoi’üynd műIebdéd tinotfli Cl.I.+...+.lL)
May. ~koInatysrnok ~4dnenet a~os lamogsIna
l.tkonnssiyzaeok esycs k~cvcies tdfllain* ~r’~
tnkannyz.tek csooI et (3vntc~s telidatá.tiek tiwegiiá~
(kom’anysa’ok bátwbe i~Mlmt.nvg.t’~
MukOdes ca. kbsporno..ton damnyzawéz
Hdy. aonoanyzs’a teoésatő Iamo~sI
MúkIdéú cél’ oimepoásokáIl.mh’slartásoo belúlról (2.l.+...+.2.5.)
twonao* es bcl=aa beveldes
Mukodes cd’. g.rncza• es kczesscgvalldostd mcg’cndesek
Muktdes cdt wmaIenIcndÖ Iantpeasoác. kőecsónők vessasenjese
MIssedes cd’. vlsinlónlendö tamo~a’ssok. keiciosde ‚genybevetdc
bgyeb mükődes. cdu Ie.no3slafl btvetda
2.).bd bU4 llsfllOgátiS
reIl,,Jm.a.l cél’ tin.eno’sek áIIambWs”is.e belúlrél (3.IA...+35.)
~ cetu zalkonT’anynu wnogsl.sok
Fchn~ celu ganscil- et k~nőgvs1báosbo1 mcg’nleta
~d.b&ITIOZIS ~U VIlsZslCflICfldö Ilsiiosatas*, kdca.ék vlms’e.ie’e
I’~mous. cell. WlS’satenttSdő 15fl0351550k, kdctonők Igenybeve’de
bgycb tdbek’fls ~l5 t0w’r.~* bevade’
33.~t4 t4J-i IstiiO~atas
Ka*ao.Ini bevételek (4.1,+4,2,+43.+4.43
kddS’5 adok 14.1 ‚i.t4.I.L)
ViEyOtUli5~i0~

2019. é’i előiris.yrat
3

I 304 940

1 314 940

lCs~ dCs0I3”’é sd~

Uepjvsaido
b~ rta’~’a.tt pnt~Ita
k~3’d0 k~aih~ bevete~
M’Ie$ééd be”ételek (5.I.+...+ 5.10.)
KnaJeteoIúestes dla’enpe
Szolgett~ eIIesm&e
~avcutai neUJlalsok c’ipe
lda≠onoes bevetdek
tI0I~ 115’k
~ aa.os lolpfl )dó
AJ~O5 Icegshii ide ‚lsnat&n
~
b~ pc.nrj. ~veIe’p beeetdc*
bgtdenbeveia
Fdbabnadsl bevételek 16.1.+...+6.S.)
l~anb’jsvsk a’ckcs”ae
legs’~ok &la’tdse
Egyde ts.gyi ~delt csiékcsscese
Kt~deta eslaedep
K~dest megaam~es t.pc~deo beve’duk
MáleIdéd célú átvett pés.a’Mtk (7.l.+ ... + 734
MaCdes cell. gManoa. es keztstegvailnbd mewenáe’ek Ak6-n ajvaroi
P.tukődei’ cells v’c’ntenldldö támcgs’.sok. k~ca0n0k vIsIzater All-n bided
Egyeb retkidess colu elvet’ paucnkőz
73~ÖI ~U8 tlnt~n tk~vetJCsl1
Felhillua,Ásl célt átvett p~zcnsk3zIk (&1.+&2.+t34
Fdbdnt cdt WtDcla. Cs lcaelsegvalIJasboi megleeliesa Allis k’vcetol
dliii”. cdlá Vtt55*ICslIefldé Ii n’gslatot, kClcsÖ&& vIOtniet All-n tiCkle
Egyet. tSebt~ ode leveti p&.2~l2
83.-bő! EU-a iflgaesa lk&veslos)
KöLflÉGVfltl BEVÉTELEK &SZFSENz (l+...+I)
Hilel-. leSIcsinteI”oel állambds.anáeol’_dilIral_‚10.1+10.3.)

12 764 206
6 032 160

4 010 522
2 711 524

10000

lé 069 14’

Motwl )tjlraIu teecla, kÓscséeck edveide
lS,iaan Cdu bedek, ktáaenők Idvddc pel’ZUWJ’ vatceatle
Mond lc,I.rllu heda. kőicseilé’ tetveede
BelialdI értélcp,pú’ok bevételeI (11.!. +...+_11.4.)
Fooptas veto kdohs őttetgiprok tcvseasz, Cfl~C5”C5C
Foegnla cd’. Idtőim entkpipenk ijtotán
Hctdoetts celu betloáá éticJc~pzok bevailasa. di’tkesiIcsc
Uclck1ed~ cdl. beltői~ &‘&Isaptok bbociuisa
Msr.dvánv Iaéeybevélele (12.1.+ 12.2.)

12.1.
12.2.
‚3.

kIeső cv kellaegveles. niafldvanyas’.k Igenylevelde
bIdet cv villlltozan m*rednny.tiú ‚gtnybeveieee
BelBidi űa.n’slrosis bevélelel (13.1.+ ... + 133.)

13.1.
13.2.
13.3.
13.4
84.
14.1.
4,1
143
144
IS.

AllanmástaItnoC
megde’egesesek
AiIaet*nanson belüli aestéblegezettk lötlesnéte
K~omm ‚1~Y”~t”1
~P’sI
beSet megnwite’St
Malma’_flaensdro,ks bevételei (l4.l.+...14.4.)
Foigalls cells mettle trl*pepi.ot bevehlsa, eflekesiteic
belebeta. cdt tulle &lapap’rok beiflasa, mekesoete
KüHőló cnc~p’rok bb~asa
raisIn bsleld’, kőJcs&.It tdvSde
Adótúgboenem Izapcselódó ezár.nazékoc agyleteic bevételei

15(31 435

ló.

rl”Ax’zszÍRozÁsIBEvÉTaExCsszEsEN:(’o..

17.

KÖLTSÉGVETÉSI És FINAI4SIhtOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

+15.)

15 831 435

15(31435
29 900 531

KIADÁSOK
2. n ró bid a’

adarok forintban
Kiadási Jogclmek

I
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4,
1.5
16.
.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 II.
2.12.
2.13.
3.
3.1.
3,2,
4.
S
SI.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7,3.
7.4.
8.
SI.
8.2.
8.3.
8.4,
9.
10.

2019. Si eIőirínynt

2
Műk6dési ktlt,én’Iés Idséénai (I.1+...+l,5.)
Sztmélyi Itilaldsok
Munkaadókat terbclb jásulékok ás szociális ho~jánslási adö
Dolosi kiadások
Ellásonak pénbel jsztssáasi
Egyéb működési célú kiadások
. sz_I .5-bél: - Elvonások ás befszetésok
. Garancia- éakezcsségvállalásból kiözetés AN-n bclülrc
-Wsszatédtendö támsasások, k(tlcsbsOk nyóinása All-n bciűlre
- Visszatésioondó ?ósnoás&, küIcsOnÓIc Inrlesztése All-n belalre
- Egyéb működési célú támogatások All-s bdúlre
- Garancia ás kczcsságvállalásbél klűzosés All-s Idvoke
. Vimzatériseesdö iás~iások, kölcsönök nyújtása_All-si_kivoiro
. Asidogámiséselc._ánásrtomoások
- Ka,nastámce,tdsok
- Egyéb_működési_célú_lásssntáeok_illaasálsimanáson kivolro
Felhalaoosási költsétvetés Idadisal (2.1+2.3+2.5.)
Denásizások
2.l..bIl EU-s fogásból megvalósuló bensbázás
Felújllisok
2.3.-bél EU-s forrásból m~ralósuI6 felújiléz
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bél
- Garancia- S kaog~villslásból kifizetés AM-n bélolre
- Visszsiáeitondő iánssasások, kélcsosök nyújtása All-n belúlre
- Vioozatérisendő támogatások, kölcsönok tóifesziáse All-n belotre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások All-n bololre
- Garancia- ás kacsa~válálésbél klözotés All-n kivolre
. Visszatésitendl lámcealésok. kolcelnök_nyújtása All-n kivülre
- Lakáscánacgatás
. Egyéb fclbalsnozási célú lis~tások dllasttázsaesáasn Idvúlro
Tsrsalákok (3.I.+32.)
Aisalános tartalék
Cáliselalék
KÖLTSÉGVETSSI KiADÁSOK ÖSSZESEN (8+2+3)
IIleeI-.kölcsóasőfleaélés Éllanb__rsáaea)á’ilre(S.L+ ..+ 533
Hosszú lejáratú laitelsic, kllcsőnök tödesette
Lllnidkási célú hitelek, kllcsőnök ildeszsése p~i vállaöcozásnü
Rövid leinú hitelek, kllcsóoők töslezetése
BelföldI érlél~altok Idadisal (‚1. + ~. + 6.43
Fosaaeáé célú belföldi ási6k~péok vásislisa
Fo.satási célú belföldi énék~apirok beváltja
Befektetési célú belföldi értékpflok vásátiáss
Befektetési célú belföldi &oékzostkok beváhésa
BelföldI In..ostirosás ld.dánal (73. + ... + 7A.)
Allajrátáztartáson belüli ~elélesezésá folyésiláea
Allanútáztartáson belüli_me~et8legezések_‚iaszaiizseése
Pénzeazközik betétként elhelyezése
P&afgoi this8 kiadásai
KülföldI taoanssárorát kiadásai (63.+_.. + ‚43
Foemoási célú külföldi énékp.püeok vásisiása
Befektetési célú külföldi énékpcérok beváltása
Külföldi éetékp~tok beváhása
Külföldi hitelek. kölcsönbk eselessése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (S+...+&)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3
29 773
9201
I 866
18 705

583
300
339
942

127 000
Iii 000

29 900 581

29 900 sOt

KÖLTSÉGVETÉSI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Sn róblóast

adatok forintban

5

Költségvetés wn,’ eetkles ( lsbltségvetédbevéoriek9. nor- Mhsöveoéd léadieeké.s.$ (+1-)

2.

Fleamáa’ezáábevételel’ Wadisake83-edetelflaallmnástbc’éödek 1’ tor

s’siroaáti ldadások9. so.)(+j.)

-IS 831 435
IS 831

435

1/C/l. melléklet a /2019 (.) önkomiányzati reijdeletbez
Jászboldogháza Községi őmkormáayzat 2018. évi Költségvetés Intézményi Kötelező feladatok mérlege

Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK
lit táblémi

adatok forintban

z

Bevéteü Jogcim

2018. évi etőirástyzat

1

3

I
I.
II.
‚.2.
‚.3.
I ‚4.
1.5.
‚.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.’.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4,3.
44
5.

s,j,
5.2.
5.3.
5.4.
5,5.
5.6.
5.7.
5,3,
5,9,

s,’o,
6.
6.1.
‚2.
6.3.
‚4
‚5,
7.
7,’,
7.2.
7,3,
74
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8,4.
9.
lv,
iii,
10.2.
10,3.
~

Oaltonnáanat működési tám.ntlssi (I.I.+...+.IA)
Hely. Önkormányzatok ntködésének áitélánot támogatása
~skoflttásiyzatok egyel közasevelési feladatainak támogatása
Onkonzaányzstok nociáJie éc gyetniekjóléti feladatainak támogatása
Onicornányzatok kiét’rtlin feladatainak támogatása
MűkÖdési célú lc6z~aontosloott előirányzatok
Helyi &tkorryzatot begesate thmogata
MúltZdéd célú liaaaoeat’sok ájlamaháélartáao.a belOlről (2.1.+...+.2.5.)
Elvonások ás beEzetáséb bevételei
MÚködési célú garaascaa- ás kezasségvállaláiból megtéroléack
Mikodési célú vioszatétiteadi tánsogasások, kólcsónők visszatérülése
MűkÖdési célú vinsatéritendó támogatások, kólcstat& igétsybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei
t.3.’beekU-slticpsas
Felbalnaozásl_célú total’sok államlaámartáae.a_betElnI_(3.1.4...+3.5.)
Felhalmozási célú aticontainyzali támogatások
Felhalmozási célú garaitcia- ás kaasé4vállalásáól megaésolések
Felhalmozási célú viaszatérilendő támogatások, kolcsúnök vitczatérúlé.e
Felhalmozási célú vigszalétiteodi lámogatások, kölcsónök igéisybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
i.).-bél~U-otámogatt
Kgziaa(atad bevételek (4.l.+4.2.+4.3.+4.43
HeWi adók (4.1.1+4.1.2.)
.Vagyonitipeisúadók
-Termékek éti olgáleatáaok adót
(Jérsiánsaiadó
Egyéb ásuhassaaálati ás nolgáltaiási adók
~‘ét kMi*iéti beveelek
Műkadéd bevételek (5j.+...+ 5.10.)
)t&leténékeakás ellenéstéke
Szolgáltatások eUenaénéke
Kőzvedeett nolgáltatások ésiéke
Ttfljdonoai bevételek
Ellátási éljek
Kánásréázott álealáa,os forgalasti adó
Altalánor fotgalni adó visszatásitése
Kaanatbevétélek
Egyéb pénzogy4 műveletek bevételei
bgyebnatödea bevetelek
Felbala’inMl bevételek (&l.+...+6S)
loneriáliojavak énékeeleáse
Ingatlanok éttékesitén’
Egyéb tárgyi enicőzök éttékesitáse
Részesedések étlékeateése
K~eseb megszaanésibez kap~od6 bevetelek
Múkgéétl célú átvett péaszJeizök (71+». + 733
MűkÖdési célú garancia- ás kezességváüátbél megtéréléseá AN-ta kivolril
Múködéiá célú vinszatésltendö támogatások, kölctitő& voszaté’ AN-is kivoIril
Egyéb múktdési célú átveti pénzeazkoz
7,3,~bél ~U4 eátncgaea (x~nlenJ
Felhalmozási célú átvett péasoadelrólc (8.1+82.48.3.)
Felhaka célú garancia- ás kezsaaégvállalásból megsérolásek AM-n kivitel
Felhaht’ célú visszatéoicendő támogatások, kólcsónik visszatér AN-n kivúlril
Egyéb felhalasocsáti célú átvett péasseszleiz
t.3,-bél EU.t taassogalaz je&vttlen)
KÖLTSÉCVETtI BEVtTELEK ŐSSZESEJ4z (1..».m
Hitel’. kZletinfelvélel állaaaháal.ntáaea Idvülrél_(10,1.41033

I 304 940

I 304 940

5 863 196
606 168

4 010 522
I 246 506

7168136

Hosmű lejáratú lútelek, ktlcsinik felvétele
Likviditási célú tételek, kiIrtották felvétele pászsigyi vállalkozástót
Kbvál lqántü r.aeeleb, bblea&aök teevetele
Bel%Idl énlékpapirole bevételeI (111.4.4_11,43

I II.
11.2.
11.3.
I IA.
II.

Forgasási célú belföldi éttékpapkok bevárása, énékosltése
Forgatási célú belföldi énékpoplrokla’bocsáeása
Beféktétést célú belföldi és’ékpapüok beváltja éstékesüese
Besekietéti céita behöleb étiekpapsrok kiboesarasa
Maradtáav iaéavbevélele (11,1. + 122.)

12.1.
12.2.
IS.

Előzőé, klitségvelész_maradványának_génybevétele
tlbsö tv vaelaelcozás nsaradtanyans igenybevettic
Belföldi 8aanssiroság bevételeI (13.1. + „ + 13.3.)

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.
14.1.
14.2.
‚4.3.
14.4

Allanáloáataotáson betűk megoliltgezézek
Allarrésánatsáson belüli megelelegezések ttaleszaése
Központi isánytitsetvitánaogasás
Betétek assegusaseetesc
Külföldi_taaassiroda bevételeI_(14.l.+,.,14,4.)
Forgatás célú kolföldi éa’élepapirok beváliása, éstékesliése
Befektetési célú krélöldi éttékpapirok beváltja éstékesltéae
Külföldi étsékpap&okldbocaácása
K’sHolá lateldi, kölcs(a,lk Idvesele

15’

Adóaaáglooz elem kapcsolódó tráraiaskkoa tgyietek bevételeI

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ŐssZESEN~ (10.4». +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI

És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSsZESEN: (9+16)

IS 831 435

5 831 435

15831 435
22 999 571

KIADÁSOK
2. sz. rábttas

adatok forintba,,

Z

Kiadási jogclmeic

2019. évi eldirdayno

I

2

3

I.
II,
1.2.
‚.3.
‚.4.
.5
1.6.
‚7
IS,
1.9.
1.10.
1.1’.
1.12.
1.13,
‚.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2,3,
2.4.
2,5.
2,6,
2.7.
2.1.
2,9.
2.10.
2.’ I.
2,12.
2.13.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5.1,
5.2.
5.3.
6.
6,’.
6,2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3,
7.4.
8.
1.1,
8.2.
6.3.
8.4,

9.
to.

Müködéúkiltaézwlésldsdésai(l.l+...+l.5.)
Sscrnélyi jultatások
Muoikasdékao totell járulékok ás ozociális honájánulási adó
Dolo~ kiadások

19862696
6 165 219
I 250 452
12 447 025

Euáiotiak pisitcll joltatásal
Egyéb múkúdési célú kiadások
1.5-bél:. Elvonások is betiaiések
. Garancia- éskayál&isböl kiözaés AH-o bclllke
-Voasoéduozdö lámceatások. kölcsönök evélhása Á)’., beloire
- Vkszatéuiiendl támogatások, kbIcoónÖk törlesztése ÁH-, bernice
- Egyéb működési ciki li~alások AH-ot belúlre
- Garancia is keaadgyállaiásbdl lciüzeeés AN-n kívülre
. Vistzatérltendö tárosgatátok. kölcsónok ny~’áaa AJ’t-o klvülre
. Mdcsé~eáse~ ánán~tások
- Kanntoásnosatisok
- Egyéb mükődési célú ticenatások áIlambázsanáson kívülre
Felhalnbozáé kötlsieveléo ldadásal (2.l.+2.3.+2.5.)
hcrulaázások
2.1.-bél EIJ-c focsásból mesvalásuló beruházás
Fclüiitások
2,3.-MI EU.s fonásböt r~yaI6saló felúlitás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5-561
- Garancia- is keznséevállalásbétl kifizetés ÁN’o bdOlro
. Vioazatétiiendő tásscntások. koictonok_oovüilása AJ”-”_belei,.
. Vioszatériiepdő támonlisot kőlctánők lőtleszlése AN-os belúlre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AN-n bolülre
. Garancia, ás kasaégyáflalásbál ldüzads AM-n kívülre
. Vicaalérilendő támogatások._kölcsónök nyújtáta ÁH-,_kívülre
- Lakdatásr.optás
. Egyéb fefltalsnozási célú támogatások államhdzsastáson kívülre
Tartatikole (3.l.+3.1.)
Alta’ástos hasidIc
Céltastalék
KÓLtSÉGVWTtSI KIADASOK ÓSSZFSEN (3+3+3)
HItel-. köhcsöatlrltanéa áflsmbástaraisoa ldvülre (51. + ... + 53.)
HosarO Iejánst) hitelek._kőlcsőnak tadmoláse
Likviditási célú hlielgk. kőlcsönők tődcszoése p&eürúi vállalkozásssjz
Rövid lejáratú hitelek. kőlcsdeók tőrlesztése
BelföldI értéle~ap(rek Idadisal (6.l.+ ... + 6.4.)
Fotganádi célú belföldi ánéJqoaplrok vásádása
Forgaeáé ciki belföldi éiiéaaokok bevillisa
Befekieiéai célú belföldi énékok vásáslása
Bcfektetón célú belföldi és’ékpas±ok bcvdltása
Belföldi Saaaosirozis ldadásal (7.L4’_. + 7.4.)
Ajlanúltáztsrtáson belek me.elölenezisek folyósitása
Allasiáloinasiáson belüli meaeJslegezések visszafizetése
Pé,tzeszkösbk besétként elhelyezése
Pénzúmi Bsi,w kiadásai
KelfllduIaaes~rozátld.dásalhá.l.+...+6A.)
Fgy~ád célú külföldi ástákpapirok vásádása
Bcfcktctón célú külföldi éti&~irok beviltisa
Külföldi &‚éb1sa~&ck beváltása
Külföldi_lúteick. kőlcoőnők larteszlise
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+.+8.)

KIADÁSoK ÖSSZESEN: (4+9)

85090

gs 090

19 947 78’

19947 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK És IuADÁSOK EGYENLEGE
.3. sz. táblázat

adatok forintban

I

Keltségvetésl ~ány. tbbbleo( ktlts4veeüal bcvéidek9.aer. kiltségvetéd ldadásek4.ues~ (+1.)

2.

Fimeamntádbevé’elO.

keg dute(otinunim,iá bavélelek l6.oor- flunstáiouáii ldadások9.oofl(+t-l

.02779(68
15 831 435

1/02. melléklet a f2019 (. .) önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkorniányzat 2088. évi Költségvetés Intézmény Önkéntes feladatok mérlege

Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK
1. sz rébiáw:

adatok forintban

:7.

Btvétefl jogcim

2018. é’i elslrijaysat

I

2

3

1.
II
1.2.
II.
.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.’.
4,1.1.
4.1.2.
4,2.
4.3
44
5.
5.1.
5.2.
5.3
54,
5.5.
5.6.
5,7,
5.8.
5.9,
5_IG.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6,4.
~‚5,
‘7.
7.1.
7.2.
7,3,
~‚4,
8.
g.l.
8.2.
3,3,
8.4
9.
0’.
IG.’.
10.2.
10.3.
tl’

őnk.násynl múkl’éd támoaatáni (l.l.+...+.l.63
Hels4 tokonhi*uyTalok srt*Ódésück Általános támogatás.
Örakomiánysaiok ~n könaevelán feladataitiak támogatása
Onkonriáays.iok szodájistsgycsmetjóléd feladatainak támogatása
Onkonhaáslyzatok k’étts*lia foladatairtak Iártaogatása
Működési célú kóspontositott elólrányzatok
helyi oltonranyzalok begesnio lalliogalasas
talűk5dési célú e’moeaoátele állasiabán.násoaa bdűlr5l t2.1.+...+.2.5.)
Elvonások ás betzclósek bevételei
Működési tálca garancia, ás kezességvállaiásb6l megtérelések
MűkÖdési célú voatatéoáteadő támogatások. kolcsaoe& viasaatésolése
Mtkódési célú vinzatéoitcndő támogatások, kalcsanök igésybevétele
Egyéb múkódéti célú támogatások bevételei
t.3.-bél tU-ttamogatas
Fellasimezáal célú iáaaiontások állaiab’nart’eeoa belülről (3.l.+...+3.5.)
Fotlaalonozási célú őea&onoásayzaoi támogatások
Fclbalnaosáol célú gasaoocia. is kaesaégvájlaiásból mcgaérúltoek
Felhalmozási célú visnatéollenáb támogatások. kölcatnők visnatérolese
Felhalmozási célú vitszatéoátcaadő tintogalésok, ktlcsotiők igéoybevéeele
Egyéb felhabnoaási célú támogatások bevételei
33.bol hU-t lantosatas
KMaatalraal bevételek (4.1.+42.+4.3M.4.)
Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)
-Vagyotiitiptnúadók
. Tesiraékek ásnolgáleatások adél
Gépjárnúadó
Egyéb inahasaaaáiati ás meigáltatisi adók
knot, kMttit~k’~
~
MúleMéil bnételek(5.t,+,,.+ 5.10.)
K&lotb’ékesátésctlaaéstéko
Szolgáltatások cllonóstéke
Kbtvedtett nélgáltatások énéke
Ttiajdonosl bevételek
Ellátási dijak
Kiszárelázotl általirtos fotgahű adó
Általános forgalmi adó viatétitésc
Ksnntbevételelt
Egyéb páasogy~ maveletek bevételei
bgyebodésbevddek
Felbalnaorjal bevételek (6.1.+...+’S)
latnatesiális javak énékeattóse
Ingatlanok éotékcsliéso
Egyéb tárgyi erokásök éttékerttése
Részesedése’ énékeiltése
Kaaa0000a mtgonméa~a t~acéodó Öevetda
Mültéldétl célú it-ieee pénnasteékik (7.1. + ‚.. + 7.3.)
Működési célú garancia’ ás kanségvállalásböt megtéselásek Alt-o kivolről
Múktdéai célú via~léeáeend6 támogatások, kőlcaőoatk viaszalér. All-n kívülről
Egyéb mikedétá célú átvett pénzeozkás
7.3.-bel bUt tamogatas (k~vaiat)
Felbalmodal célú Átvett péaseaskőslk (8.1+6.2+83.)
Felhatna célú garaooa- ás keuttégv~aJáabél meglértáések AH-o kívülről
FeIhalre’ célú ‚isssatárilendb támogatások, kalcobnek visszatér AM-ta kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pósnazkés
6.3.-bél kU’s lá~lás (etasaim)
KÖLnEGVEItI BEVEIELEK ÖSSZESEN: (t+...+8l
Hitel-, leIlceöaakl”étel államtaásia,iáaoa IdsaIra_(10.l.+I&3.)

Foope*n célú beHOlds énékpsplrok beváltása, énékeattése
FoogatisI célú belOld éotékpapkok kibocsátása
Befektetési célú beHOld énékp.p(rok beváltása, éstékeoltáse
soleblctesa „té bellötás ell5~0t tbo~isi
Maradijay heénybevétele (‚3.1. + ‚2.2.)

12.1.
12,2.
a~

Elsó év klltségeetésa iisaradváayiriak igéstybrnátde
UÖzo ev vilaltozin mtradvanyasoak geotybevetele
Bellaldi Ooaaada’ezáa bevételeI 113.l.+ ... + 133.)

13.1.
3,2.
‚3.3.
13.4.
l~
14.1.
14,2.
14.3.
4.4.
IS.

Allaoaálalzlatisoa belüli megelólcgezéstk
llaánartásoe’ bolt’ megelölegezések llolessaése

17,

s 425 992
I 465 018

10000

6901 010

Hossú lejáratú tételek, kőksónök felvétele
1-ákviditiai célú hItelek, kölcsőnők felvétele pénzogyi vállalkozástól
Rövid le~toat’a tools, kölrsőnők lolvetole
BellaldI érté~,érek bevételeI Ill.’. +...+_11.4.)

II I.
11.2.
11.3
11.4.
1’~.

8’

6 901 010

—

tételek ttle(ese
Kmlale8 eaaasaírozis bevélelel (14.l,+.,.14.4.)
Fo~tá5i célú koIttIdi énéicpayézok beváltása. énékosátése
Befekiolésá célú koltOldi énékpaplrok beváleáss, éstékesilése
Kwtbldi éelékpapárok kibocsátása
Kiatbaa tIetek, tNcstaéó tirade
Adóatáglaoz atm kapcsolódó rsármszékos agytetelt bevételeI
FINANSZÍRozÁSI BEVÉTELEKÓSSZESEN: (l0.+

...

+15.)

~ És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN’ (9+16)

6901 010

KIADÁSOK
2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor.
szám

Kiadási jügcameic

201&é,4 elólrinyzal

I

2

3

I.
I.!,
1.2.
I.).
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
I $
1.9.
1.10.
jfl
1.12.
1.13.
1.14.
I 13.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.3.
2,6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11
2.12.
2.13.
3.
3.’,
3.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6,1.
‚2.
6.3.
6.4.
7.
71.
7.2.
7.3.
7.4.

a

II.
8.2.
8.3.
8.4,
9.
‚0.

.

Múleldési killsérwléa kiadásai (1.1+41,5.)
Sccnaéb4 juttattak
Munkaadókat terhelő idnalékok es szociális Itoszájánalaci ado
Dologi kiadások
EUátottak v~cIi istialásai
E~-éb m0ködéd célú kiadások
. as I.5.bil: . Elvonások ás beüzesések
. Garancia. éskanaé~váJlalásbél kiOzetés AM.n belúlre
.Visszatésitendő ttn~iisok. kólcsóitók eMIts AM-n belolrt
. Vissaaléeile,adó ttseptáaok, kblcsbnbk iörlessaéne AM-n belnlre
.Egyébmük6dési célú lásnzgaiások ÁM.” behuire
. Garancia &kaesaé~vá1IaIásbál Id6zeiés AM-ia Idvotre
. Visazalésálendó lin~eáaok, kőlcsónök nyújtása ÁM-s kívülre
- Ájidendaritéset éatásnopáaolc
. Kantatlt~ások
. E~zvéb_mtikődéai_célú láasaeaiásnk_állan,laázianáson_kivotre
Fclbslmosád killséevetéa Idadiast (2.1+2.3.42.5.)
henésázások
2.1..bőI EU-s foreásból megvalóetdó beruházás
Fdújiláaok
2.3.-MI EU-s forrásból mcsyalésialó felújítás
Egyéb fellulsnozázi kiadások
25-ba
- Garancia- ás kezcssétválalásbdl ki6zeiés AM-n betcilre
. Visszasésisendö téaao~tások. kőlcsőnők nyújtása AM-s betutire
. Visezsléslleiadő_sámoealáaok, kölcsőnök_aárleszaése_ÁM-s_belolre
- Egydi felbalnuozáúj célú látsacg
ok Alt-n beloire
-Garancia. ás kezeasérváflalásból idOzaésAjJ.nkivtjre
. Vissatéoitu”dő lánacatások. kólcsőnók sMuts_AM-n kivoire
- LaJcáart~aás
- Egyéb fcuualrraozáai célú liatcattak állanűtáztanáson kívülre
Ttrialélcelc (3.1.43.2.)
Aisaiánoslautalék
Célsaatalik
KOLTSáGVEItI KiADÁSOK ÓSSZESEN (1+2+3)
Ellik kőlcadniirtasutés álianibázrarülaen Id’ilre (53. + ... + 5.3)
Hosszú leláracú biselek. kőlcstntk lödeenése
Litroidilial célú bitelclc. kőlcsőnök löriesztése p&o~yi vállalleozásnak
Rővid 1aú MIalek. kőlcsonők tőcl~ése
BelitIeb érlélolcldudásal (U. + ... + ‚4.)
Foanáai célú bdtlIél éstékpap&ok visáslása
Fossalád célú bditidi ésta~btk bevAllása
Befeklesdá célú bekibidi éndégattok vásáalása
Bcfcktdéé célú belfőldá éstékpu≠ok bevállása
BelföldI Onsasslrorás Idsdásal (73.4 ... + 7.4.)
Állunálaáztarsáaos belüli megdélegezések fclyódaása
Állasrdtjzuasiton belüli saegclőlcgczéack vinazaílzeléte
Pésazeaslcizők betélkésai cllaclyczéac
PátOnyi lizir~ kiadásai
Külföldi Insacdrosáe Idudisal (‚1. + .. + 6.4.)
Foasaslal célú külföld énéQ*ok visinitsa
Befektetési célú külföldi énékrs&ok beváltása
KilföldI énékM*sk bevAllása
Külföldi biislek, kölcsüslk lőalcsatése
FiNANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4.4K)
KMDÁSOKÖSSZESEN:(4+9)

9 910 835
3036011
615 887
6 258 917

41 910
41910

9 952 795

I

9952795
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Jászboldogbáza Konyha
BEVÉTELEK
1.

st

táblára’

ezdatakforintban

Sor-

.

Beveleli jogceen

-

~am
I
I.
1.1.
‚.2.
1.3.
1.4.
1.5.
~
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
23.
2.&
3.
3.1.
3.2.
3.3.
34.
3.5~
3.6.
4.
4.1.
4.1.1.
4.).z
4.2.
4,3.
44
5.
SI.
5.2.
5.3,
5.4.
5,5.
5.6.
5,7.
5.1.
5.9.
51~
6.
6,1.
6,2.
6.3.
‚4.
‚5
7.
II.
7.2.
~‚3,
74
8.
gj,
3,2,
g3
8.4.
9.
II.

10,1.
‚0.2.
10.3.
LI.

II .1,
11.2.
‚3.3.
11.4.

2
Ookonnjinn.t méikláési lámaiveásél (l.l.+...+.l.63
Helyt ~n’rÍnyzal& roiüdésénck i1~os tázoopsán
Or’konnánysaiok egyes klmcveléé feloistainak tásnogsiása
OIkotmáa~ttslok esaciáli, ásgyentjóléd feladatainak tásstogstán
Ooiconsaáayzstok kuletrélis fel.datoin.k lámcgslila
Múkédési célú koqacotositon előirúnyasiok
Hdyq Ö~oimány~ok bogosatö lamogalatas
MélI’$déti célú tá.ao:alásokáliombidsaoáson belülrél (2.l.+...+3.5.)
Elvoalsok ésbe&délelc bovétülül
Múkodési célú sraacia. ás kacsségválI&ásbá mogiésüléset
Mlkadési célú tütratétllendő lirnogisások, ktlcsteők vitsaslérúlése
Múkodéd célú vis’iétiteadó tisriogatisok, kelesonet igénybevételi
Egyéb naúkldési célú timogalások bevéldei
2.&-bd tU lisriogisas
Felbalmevini célú Oásaontátok állss*édsatásoa belúlrél (33.+...+35.)
Felbslmosáoi célú őq kolilsiolyast tálaogslésok
Fetbshaosási célú garoncia. es kezességváflslimél megtécalések
Felhsbaogsl célú ‚üts*tdlileadő támogatások, kélcsőtaek visszalécúlése
Fellaslmséd célú ‚iwatésitend6 litaaogaiúsok, kúlcsoriok igénybevételi
Egyéb feflsslnosiél célú lámogstisc& bevételei
iS-bél tlJ-stánaogatn
K6datltltaé bevéletek (4.1.+42.+43.+4.43
Helyiadök (4.1.1.44.1.2.)
. V.gy~i lipocü adók
-Tennékel éc solgáltitások ádói
Gépjánnasió
Egyéb lruhasztaélsti ás nolgéilasisi adók
~ ‘~‘k~~ ~ásdek
Műkadéci bevételek (5.1.+».+ 5.103
Kletéstétaltés elméttéke
Solgéltatások oliestésléke
Kásvetteti nolgáltstisok értéke
Taá~deooi bevaelek
EllátéddIjak
Xjszáaddzstt éltsiásos foigalnel adó
Allalásle foigilini sd6 ‚‘isczsté,itéce
KsmslbeviWek
Egyéb pérca~ műveletek bevételei
döflÁ~s bevéleitt
Felbalmosátl bevételek (6.1.4.46.53
I~taiélsjtvak éstaesitáse
lngatlsaok éslékesiláse
Egyéb lás~i eszkásók éstékeileéce
Rénesedások éctéketltése
Nd
sr~ez topotélédó bevtttk
Mnöáéel téti éjjeli péotecd’bbké7.l.+ ... + 733
Mikodési célú garancia- éj kerastégeállalisból uaegléttlésdc All-n kivtIlcől
MűkÖdési célú ‚tsnstéciiendő támogatások, kttcsonök visszatéc~ All-n kivűlcél
Egyéb mókódéti célú átvett pénzesakás
‚.i.-ooe ttl.atamc~is(k&voticI)
FellasIstoedi célú átvett
~lc (L1.482,+833
Fd~n’ célú garasna. ás ezescdgvdllalésbé( megiú~ésá Alt-n kivülrél
FelbaInt ~a ‚ietatésitendl támogatások, kdcstoek vitszatér All-a Wvútrél
Egyéb feltislntozáti célú átvett ltétatttzk&
t,3.ból bUt dót~ás l,eaies)
KÖLTSEGVEItI BEVflflEK ÖSSZESEN: (1+...+m
111W-, ltélcsieWnétel ‚lbmbifl”ánon Idvolrél (16.1.410.3.)
11esnú1~dntú_uldet,kőlcs&aikfelvétele
LlMdiiáé célú hitelek, kbtcséstők felvétele pésazúgyi vállolkozislól
Róvad i~afl talela, tolaeatá Idváséle
aelmdléné&olcbevélelelw.1.+...+1L43

‚1.

Forgatás célú bdfS~ én&ps≠d’ betiltása, éttékesitése
Foigatiti célú 13115 énélcpagácok telbocailiss
Befektetési célú belitIdi énékpspizokbeválhás., éciékesitése
Sel~elén célú cidlóia éllet~UOt ~aass
M.radván~ l~éaybeyéIele (12.1.4 12.23

12.1.
12,2.
Ii.

Eltsó éj kéltségvelésa nisradvinyisik Igénybevételi
blest iv va’aéozss mss.dvtnyaaot tgctsyteveltle
BellIldi ftaass,irozis bevételeI (13.1. + ..‚ + 133.)

13.1.
13.2.
13.3.
1R4.
14.

14.1,
‚4,2.
14.3
4,4.

15.

Alevtistonisaabetéli megel&egtzések
AlIo’olalnanátott belúli megelélegezések lésietsIése
Kózwnd binyhészezvi támogatás
l$eédtttceflsetetén
KolmIdi_Inaasaérocás_hej-étele’ 043.4.144.)
Foigatás edűkaldlldi étietgepirok betiltása, énéktcúésc
Befekoeta célú kiliti’ énékpsplsok beváitéss, éjtékesitése
lWfblá éctékpap&nk kibocsátása
Kijldim

eiek, té4~,ta tetySde

Ádéstágbozaem kapcsolódó ccárnuzéket tgylelek bevételei

16.

FINAItSZÁROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4

I?.

KÖLTSÉGVETÉSI

...

+15.)

És FINANSZIROZÁSI ZE”ÉFELEK ÖSSZESEN: (9+16)
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KIADÁSOK
adatokforintban

1 at adNá rat

r
1
I.
II.
‚.2.
‚.3.
1.4.
1.5
1.6.
It.
1.8.
.9.
1.80.
I II.
1.12.
1j3
I 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
SI.
5.2.
5,3,
6.
6,’.
6.2.
6.3.
6.47.
7.1.
7.2.
7.3.
2.4.
8
8.).
8.2
8.3.
6.4.
9.
10.

Kiadási jooclmek

3019. é’4 elaliásysso

2

3

Múkúdéni kNt,é8wIén idadásai (1.14.43.53
Szamásyi j’asatásnk
Miankaadókai terhelő járulékok is saadájís h~inilá~ adó
Dolo~ kiadások
EBátolssk~cbeliialslásai
Egyéb mikodisi célú kiadások
- sz 1.5.581: -Elvonások is beflzsiéselc
- Garancia- is isecasiavállalásból idEzerés ÁM.a’ beloke
-Visszaléritendő lirasolisols. kéksbnok nyújtása ÁM.n balohe
- Visszaiéritrndő ~is~’ások. kolcsőnök sorleazaise AN-s belolre
. E~éb mcákodid célú sámo~’ások AR-n brIGht
. Garancia i5 kavillslásból ki8zsoés AM-n Idvoke
. Visnaaétitendb*nsohások. kolcsonok nyújtása RH-n klvrslre
ktssd~tiaá. kt~flások
-Kamsítáasogaásak
. Egyéb múkodisi célú hüis~hások áflsntázasrsáson kivoire
FeIbeingűd kbltsésyeoü Idedisal (2.1.42.3.42.5.)
~
2.1.-bal EU-a forrásból met,alóauló beruházás
Felújítások
2,3.-bál EU-s forrásból o~nlós’s3ó felújítás
Egyéb feflnlmozásildadások
2.5..ből
. Grand,. is kezssoisvájl&ásból kifizetés All-n beloire
- Vioazslésitendb tárranazaisok. kolcsőnok nyújtása All-n beloire
. Víaszaliaiaendt tánssnai~, kolcsoriök torleszsése All-n beloire
- Egyéb fejísalnsozási célú háanogtte& RH-n bernIce
. Garancia- isk’zeáry~.jáaból IdOsesés ÁM-s Idvoke
- %aasasásltendő tegsáaok. kelcianok nyiséa, AM-n kivolre
. LaJtjstjsooptáa
- Egyéb felhabraozási célú lánaseagások állsnttjzosnison Idvoke
Tartalékok 433.43.2.)
Altslánostenaldá
Céltas’tslik
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK OSSZ!SEN (1+2+3)
BIte1-. kblcssaolörles.téa állaapiisfartise. Idvoire (5,1.4
+ 53.)
lioazv3ldárstú tételek, koicsösiök tOi1~ése
Lilcyidsiss célú tételek. kölcsanis todeenése p&szt’s4 vMslkozásnnk
Rotúlsltelek. kőlcatnok etdeszaéae
Eel~0W éat~*okIdtdásal (6.L+ . + ‚.4.)
Fcesaeási célú beHEld énflires& vásádin
Fesosád célú belfIld ésI&Té0k beviltisa
Befekteetai ciki belfEldi ért&pn&ok visirlisa
Befektetési célú behEld énéknek be’-álsása
ReliliW fleentairoáa ldsdáeal (7.1.4 ..+ 2.4.1
Allasnliizsanáson Seb]1 sneadőiisdr f&yódlása
Allaatbénsatásen beth_mogelilesuisek visass&aiése
Pánzeszkazak belétként eStelycte
P&~~i~sokisdúsaj
KoilbId Ieanmrorb Idadásal (6.1+_.+ 6.4.)
Fotnád célú kOlItldi élsap~&sk vásásiása
Befekseta célú kiUfoldi éoapak bevákása
KOlfOldi áié~ok beváltisa
KOlttldi tételek. kolcaanők tőajeszsése
FINANSZIROZÁSI KiADÁSOK ÓSSZESEN: (5+~+&)
KIADÁSOK ÓSSZESEN: (4+9)

KŐLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2* 297 998
5940000
474 320
13 883 678

10 297 998

20297 998

És KIADÁSOK EGYENLEGE
adatokforintban

3 it táblázat
I

Kilaeégret& bány~ eb~t4( Mlasápesatbeiétdek9. sor- kiltségve((as Idadásek4.so,~

2.

Flaaeoás’zánlbevéldel’ idadleeke

(4’.)

*ee(tlaa.oiirosáálasvéscleklt sor- flnaenieesárshdadások9aee)(41.3

-1t291 998

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
adatolcforintban
Bevételek
Sors in

Megnevezés

I

2

I.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
Ii.
12.

‘

3.

Közhatalmi bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
4.-bő! EU-s támogatás
Egyéb működési bevételek

33 550 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Tartalékok

Hiány belső tinanszírozásának bevételei (l5.+...+lS.)
Költségvetési maradvány igénybevétele
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb belső finanszírozási bevételek
1-hány külső finanszírozásának bevételei (20
21.)
Likviditási célú hitelek. kölcsönök felvétele
Ertékpapírok bevételei

240 000

~
23.
24.
25.

Működési célú finanszírozási bevételek osszesen
(14.+19.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)
Költségvetési hiány:
Tárgyévi hiány:

5

032 249
7 284 245
45 767 501
47

7 350 000

16 882 736
5 814 244

21 238 725

182 065 814
15 878 742
15 878 742

22.
22

2019. cv,
előirányzat

4.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
Dologi kiadások

14.

21.

Megnevezés

81 985 674
45 051 415

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

16.
17.
18.
19.
20.

2019. évi
elöi~n~~

önkonnányzatOk működési támogatásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.-ból EU-s támogatás

13.

is.

Kiadások

15 878 742
191 944 556
-

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

130 130 975

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Likviditási célú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése
Forgatási célú belfóldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Központi irányítószervi támogatás
Államháztartáson belüli megelőlegezéselc visszafizetése

48 131 984
2 445 881

Működési célú finanszírozási kiadások összesen
(14.+...+21.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)
Költségvetési többlet:
Tárgyévl többlet:

50 577 865
180 708 840
51 934 839
17 235 716

O

i~z:j
.-.

‘0

1~~’
C
0:
O

O

I

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

adatok forinthali

Bevételek
Sor
szám
I

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kiadások

Megnevezés

2019. évi előirányzat

1

3

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

4

70 383 436
501)

Megitcvczés

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

2019. évi elóirányzat
5

3 484 880
99 630 772

000

9.
10.
11.

Tartalékok

12.

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

70 883 436

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

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

Hiány belső finanszírozás bevételei (14±
KöltségvetéSi maradvány igénybevétele
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Betét visszavonásából származó bevétel
Értékpapír értékesítése
Egyéb belső finanszírozási bevételek

17 625 158

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.
26.
27.
28.

...

+ 18)

15 000 000
2 625 158

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)

Hosszú lejáratú hitelek. kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek

103 115 652
N
N
m
m

2 628 658
‘0

C

a

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Összesen
13.+19.)

17 625 158

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

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

88 508 594
32 232 216
11 235 716

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

2 628 658
105 744 310
-

‘l

3. melléklet a ..J2019 (....) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sorszám

Beveteh jogcimek

1

2

1.

Helyiad6k

2.

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

3.

2019. évi eredeti
elolráfl3’zat
‚.

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 ÖSSZESEN*
*.4z adósságot keletkeztető ügyletekbez tőrténó hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353)2011. (XIL3I.) Kora
Rendelet 24(I) bekezdése alapjáa.

2019. ~
módositott
‚.

eloirányzat
4

2019. évi
teljesítés
5

4. melléklet a .../2019

(....)

önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
adatok forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasmálás
2017. XII.31-ig

I

2

3

4

Konyha felszerelések
Eke es tartozék
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
kútfúrás közmunka program

ÖSSZESEN:

2 278 380
177800
393 700
635 000

3484880

2019. évi előirónyzat 2018. év utáni szükséglet
5

2 278 380
177800
393 700
635 000

3484880

6=(2.4-5)

5. melléklet a .../2019

(....)

önkormányzati rendeletliez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
adatokforintban
2018. év utáni
Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

I

2

3

Belterúlti ulak (pályázat alapján)

Felhasználás
2017. XJI.3 1-ig

2019. évi elóirányzat

szükséglet
(6=2-4-5)

4

5

6

17 647 059

17 647 059

Bölcsőde létrehozása

25 260 618

25 260 618

Piac

32 762 236

32 762 236

Étkező felújítás

22 612 797

22612797

Beltcrülti utak

ÖSSZESEN;

I 348 062

99 630 772

I 348

062

99 630 772

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

69500194-11026747

Éves eredeti kiadási előirányzat: 303.079.438 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány Összesen: 2.157.143 Ft
-

Sorszíni

Tartozásállomány megnevezése

I

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

~

EHcülönitett állami pénzaiapol&al szembeni
tartozás

.

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

~

Tartozásálloznány önkomiányzatok ás intézmények
felé

~

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
.
allomány

2 445 381

2 445 881

Át-ütemezett

Összesen:

2 445 881

8 249

2 148 914

2 157 163

8 249

2 148 914

4 603 044

Jászboldogháza, 2018. január hó 1 nap

költségvetési szerv vezetője
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2. szántó tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasmálási ten’

2019. évre
2.számú tájékoztató
sorsiam

Megnevczés

adatok forintban
Január

Február

Március

Április

Május

Június

JúlIus

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dcc.

Összesen:

I

Bevételek

2.

Önkonnái’yzatok iuúködési táinogatásai

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.

MúkődésicélúlánogaláSOkÁliOflbClOI

I 707904

1707904

5 878868

3446706

3446706

3446706

3446706

8256652

3446706

3446706

3446706

7225227

48903497

‘~

Felhalmozási célú támogatások ÁH-ot’
belül
Kőzbatalmibevételek

70 383 436

70 383 436

1500000

I 750000

5187500

5 187500

2100000

I 500000

1500000

1200000

5 187500

5 187500

I 750000

1500000

33550000

6.

Működésibcvételek

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834410

34012931

7.

Felhalmozási bevételek
Múködési célú átvett pénzeszközők

20 000

20 000

20 000

20000

20 000

20 000

20000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

240 000

9.

FeIl’al,flozásicéIúátvettpéflZeSZköZök

41 666

41 666

41 666

41 666

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

500000

10

Finanszírozási bevételek

10.

Költségvetési ina’advány igénybevétele

II

Bevé(elekösszcsen;

II.

Kiadások

12

2 625 158

2 625 158

30 878 742

30 878 742

42 938 679

Ii 309 937

19 918 401

17486 239

14 398 740

13 798 740

13 798 740

18 308 686

30 625 600

17486 240

14 048 740

87 960 696

303 079438

Személyijuttatások

6890979

6890981

6890981

6890981

6890981

6890981

6890981

6890981

6890981

6890981

6890981

6890980

82691 769

12.

MunlcaadókattcrbelőjáiulókOkés
szocialis hozzájánilasi ado

1218332

1218333

1218333

1218333

1218333

1218333

1218333

1218333

1218333

1218333

1218332

1218332

14619993

13

Dologi kiadások

5601084

5601084

5601084

5601084

5601084

5601084

5601084

5601084

5601084

5601084

5601084

5601081

67213005

13.
14
14.
IS
IS.

Ellátotlak pénzbelijuttatásai
Egyébmúködésicélúldadások
Beniházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások

612500
116660

612500
116660
98 425

612500
2308757
98 425

612500
116660

612500
4925861
635 000
11048434

612500
116660
146 850
11048434

612500
116660
2 773 680
11048434

612500
116660

612500
116660

612500
116660

612500
2998178

11048434

612500
5716660
50 000
II 048434

11048434

II 048434

11243300

7 350 000
16882736
3 802 380
99630772

lÓ
16.

Tattalékok
Kölcsön nyújtása

273 880

273 880

273 880

273 880

273 880

273 880

5814244

17

Finanszírozási kiadások

17

KIadások Összesen:

303 079 438

IS

Egyenleg

11048434
I 390 322

I 390 321

I 390 321

18275158

15928304

18 120 401

25 487 992

30 932 193

25 634 842

28 535 552

25 161 872

34 040 530

25161 812

25 761 871

28 838 251

24 662 921

-3 618367

1 198 000

-8001 753

-16533453

-II 836 102

-14 736812

.7453 186

-3414 930

-8275632

-II 113 131

59 122445

2445 881

2 628 658

5 074 539

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

iszámú

adatok forintban

tájékoztató
Jogcím

2019. évi támogatás összesen

1

2

település üzemeltetési normatívák
-

zöldterületkarbantartás

közvilágítás
- köztemető knntartása
- közutak, hidak fenntartása
- egyéb önkormányzati feladatok támogatta
- üdülőhelyi feladatok támogatása
-

3 744 170

5 984 000
1 600 804
3 239 290
6 000 000

-

polgánnesteri illetmény támogatás

261 900

-

2016évi átliúzodó bérkompeazáció

-

gyermekétkeztetés támogatása- dolgozói bértámogatás

-

gyennekétkeztetés üzemeltetés támogatása

7 828 000
2 674 649

-

pénzbeni ellátásokhoz hozzájárulás

8412 000

-

gyennekjóléti szolgálat

-

könyvlári és közmüvelödési feladatok támogatása

-

lakott külterülettel kapcsolatos léladatok támogatása

-

6vodapedagogusok bértámogatása

-

óvoda működtetési támogatás

2 042 480
91 800

24 875 150
4 285 600

Info beszámítás

Osszesen:

71 039 843

4. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
Ezerforintban!
Sorszám

Bevételi jogeim

Kedvemiény nélkül
.
‚
elérheto bevetel

Kedvezmények
osszege

1

2

3

4

‚

.

L

Ellátottak térítési dijának méltónyosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártéritésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság ré&ére lakásépítéshez nyéjtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújitásboz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Épitményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkoz6k kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

II.

Idegenforgalmi adó épület után

12

Iparűzési ad6 állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység
után

.

‚3.

Gépjánnúadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznositása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

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

Összesen:

S

számú

tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Ezer forintban !
Kiadás vonzata évcnként
Sorszám

Kötelezettség jogcíme

I

2

L

Miiködési célú finanszirozisi kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

‘Szemünk Fény&’ program

3.
4.

Felhalmozási véN finanszírozási kiadások
(hileltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

6.
7.

Beruházási kiadások beruházásonkéflt

8.
9.

Felújítási kiadások felújitásonként

10.

I I.

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

12.
Összesen (1+4+7+9+11)

Köt. váll.
éve

2016. előtti
kifizetés

2019

2020

2021

2022.
után

3

4

5

6

7

8

7 288 948

1 420 280

I 434 482

I 462 886

5 851 544

2008

Összesen

9=(4+5-f6+7+8)

17 458 140

6. ~. tájékoztató tábla a i20 19 (..) önkormányzati rendeleihez
Jászboldogháza Községi önkormányzat 2019. évI Költségvetésének Összevont mérlege
BEVÉTELEK
L at tó Utat
Bevétdljogdm

1.
II,

-7r
7r
3

~

Öwleonii~nvat müleZdési eímo.átlnaI (l.l.+...+.l.6.)
?id>m &kt’Tnanyn’tt nutbdeseack iliilanos tamtsatsn
ormán)2asokek~eveICssleb~wkIarso9aláes
tbskonnasyzaeok azoonla es gyat~joIas leladatainat tassogaita
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FINANSZíROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l0.+ ... +15.)
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Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
az 1/2019 (111.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdé
sének a) és f) pontjábari, valamint az álJ.amháztartásról 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 és 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) közbatalmi bevételek
33.550.000.-Ft
d) működési bevételek
34.012.931.-Ft
e) átvett pénzeszközök
740.000.-Ft
f) 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:
a) működési kiadások
aa) személyi jeUegű kiadások:
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájánilási adó:
ac) dologi és dologi jellegű kiadások:
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
ae) egyéb működési célú kiadások:
b) felhalmozási költségvetés:
ba) beruházások,
bb) felújítások
c) finanszírozási költségvetés:
ca) államháztartásonbelüli megelőlegezések
visszaflzetése
cb) Lekötött elhelyezése

188.757.503- Ft
82.691.769.-Ft
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
2.445.881.-Ft
2.628.65 8.-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
eflátásai:
a) szociális ellátások
7.350.000.- Ft
b) szociális társulási hozzájárulás 6.500.590.- Ft
c) civilszervezet támogatás
4.992.097.- Ft
5. (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint +17.235.716 Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint -17.235. 716- Ft hiány.
‚~

6 ~Költségvetési rendelet mellékletei
(1) Az önkormányzat és intézményeinek kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező fel
adatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontása az 1. 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 fóösszegen 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. *0) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó— közfoglalkoztatottak nélküli
létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai áflományi létszám átlaglétszám 6 fő.
b) Jászboldogházai Mesevár Ovoda 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 fó előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.
9. ~Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.

—

10.

~ (1) A hitel, kölcsön felvétele ás 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 pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a
polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást ad
iii.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról
ás döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11.

* E rendelet 2019. év 03 hó

13 napján lép hatályba

Kelt: Jászboldogháza 2019. március 11.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Jászboldogháza, 2019. március

Dr. Dinai Zolt’
jegyző

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL

—
.]

ELŐTERJESZTÉS
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testületének az 1/2019(111.12.) számú
a Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

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

Tisztelt Képviselő-testület I

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
POLGÁRM ESTERÉTŐL

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
2.042.4SOFt
Kiegészítő támogatások B116
Pályázat benyújtásához kötött támogatási forma, Így eredeti előirányzatként a
2019. január l-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
fedezetet.

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
::
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 teljesitési 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 bérkiegészítésére 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.

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL

%
:-.

KIADÁSOKRÓL:
1. Működési kiadások között az alábbi tételek kerülnek tervezésre
a) Személyi luttatósok 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

-

—

K2:14.619.993.- 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 juttatásai K4: 7.350.000. 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
—

-

-

-

—

-

-

—

-

-

-

.-

JÁSzB0LD0GHÁzA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL

).!

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 és járulék összegből felajánlott
támogatások összege: 2.192.097.-Ft.
-

-

2. Felhalmozási költségvetési kiadások
a) Beruházások — KG: 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) Felúiítósok 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— Kg: 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.

‚
polgarmester

.
Lmelléklet az 1/2019 (111.12.) őnkormá~yzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének Összevont mérlege
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Helyi Önkonnanyzalok muködesenek ~taianos Iamogatasa
Unkomunysalok egyes közsievdes’ teladatasn~’ támogatása
Unkonsanyzatok szocl~is es gyennekjoleti leladalainak lámogatasa
Unkonnanyzatok kulturalis idadaiainak lamogatasa
Muködési celú központositott elóirányzatok
Helyi önkornlaslyzatok kiegeszitó tamogatasai
Múkődési célú támotatások állsmliiztsrtáson belülről (2.l.+...+.2.5.)
E1”onasok es belizetesek beveieles
Muködesi cclii garancia-és kezesség’~l&asboI megsertilesek
Müködesi cola ‚tsszatentcndó támogatások, kölcsönók ‚isszaterülese
Muködai cdu wsszatenlendó tamogalanok, kölcsönök igcnybevéiele
Egyeb mukedesi cclii tanogatasok bc’ctelei
2,5,.ból EU-s támogatás
Felhalmozási célú támozatások államliáztareáson belülről (3.l.+...+3.&)
telhalniozasi cclii &skornianyzati lansogatasok
~elhalmozasi cclii garancia- es kezcsseg’allaJasbc1 megtetülesde
1-clhalniozisi cdii visszaténtendő tán~gatások, kölcsönök ‚isszaierülese
1-clhiniozasi cclii ‚iaazatenterido tamogatasok, kölcsönök igénybevéicle
Egyeb telhalntzasi cclii taniogatasok be’etelei
3,5,-bol EU-s támogatás
Kőztiatalmi bevételek (4.1+4.2+43+4.4.)
Helyi adok (4,l,l.+4.l.2j
- Vagyoni tipusú adók
- I emiekek es szolgaitalaaok adni
t$tP,jallthUSdo

Egyeb ánihaszn~aD és szolgaltatási adók
Egyeb közhatalna bevelelek
Mükődési bevételek(5.L+...+ 5.10.)
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.

.
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2 042 480
10 945 831
48 903 497

48 903 497
70383 436
70383 436

33550 000
29 400 000
4 400000
25 ooo 000
4 000 000

iso 000
34 012 931
300000
10 320 745
3 446 828
540 000
4 010 522
4 650 624
9 605 712
I 100 000
3 500
35000

240 000

240 000
500000
500000

269 575 538
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2019. cv’ doiranyzat

2

3

Müködéai költséavetés kiadásai (l.l+..,+l.5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terlielójárulékok é5 szociális hozzújáeulási adö
Dologi kiadások
EllátotlaIc pénzbeli juttatasai
E~,éb működési célú kiadások
- sz 1.5-ból: - Elvonások ás beözetések
. Garancia- ás kezesség’állaláaból kifizetés AH-ii belülre
-Visszatéiltendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő t~i~aiisok, kölcsönők törlesziése AR-n belülre
- Egyéb n~ködési célú támogatások AH-n bclülrt
. Garancia ás kezességvállalásból kifizetés AN-n kívülre
- Visszatérítendő tántgatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre
-Árldegészitések. ártámogatások
- Komanániogatások
- Egyéb múködési célú támogatások állanihaztartáson ki’ülre
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.4-2.3+2.5.)
Beruházások
2,1,-bal EU-s forrásból nxgwl6sul6 beruházás
Felújitások
2.3.-bél EU-s fon’ásból n~’aI6suló felújitás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bál
- Garancia- ás kezességvállalásból kifizetés AH-ti belülre
- Visszatérttessdő tán~atások. kőlcaönök nyújtása AH-ti belülre
- Visszatéritendő tánxtgatások. kölcaönök törlesztése ÁH-o belülre
- Egyéb felhalmozási célú tínegasisok AH-ti belülre
- Garancia- es kezességvállaiásból kikelés ÁH-n kívülre
- Visszateritendó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre
- Lakástaniogatás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztanáson kívülre
Tartalékok (3.l.+3.2j
Altalanos tartalek
Céltanalek
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-, kölcsöntörleszeés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)
Hosszú lejararu hitelek, kölcsönök törlesztése
Uk’iditési célú hitelek. kölcsönök tarlesztése pénzogyd ‚állalkozasnak
Rötid lejáratú hitelek. kölcsönök törlesztése
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ~. + 6.4.)
Forgatisi célú belföldi éslékpapírok ‚ásádisa
Forgatási célú belföldi értékpapírok be’éitása
Befektetési célú belföldi értékpapírok ‚ásárlása
Befektetési célú belföldi érlékp~,irok be’áltása
Belföldi Inanszirozás kiadásai (7.1. + . + 74)
Allantáztasiáson belüli tnegelőlcgezések folyósitása
Államháztartáson belüli megelólegezések ‚isszalizetése
Péiszeszközök betétként elhelyezése
Közpond irásiyit6szeni támogatás folyésitása
Lekötött bankbelét
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.)
Forgási célú külföldi értékpapírok ‚táslása
Befektetési célú külföldi értékpapirok be’áltisa
Külföldi értékpapírok beváltása
Külföldi hitelek. kölcsőnök törlesztése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.+8.)

1.1,
1.2.
I 3
4
‚5
.6.
7
1,8,
1.9.
1.10.
1.1 I.
1,12.
1.13.
1.14.
I 15
2.
2 I
2,2,
2.3
2,4.
2 5,
26
27
28
29
2,10.
2.11,
2 12
2 13
3.
3 I
32
4.
5.
5 I
5.2,
5.3,
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7,1,
7.2
73
7,4
7.5
8.
8,1,
8.2
8.3
8.4
9.

IO

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

188
82
14
67
7
16

757
691
619
213
350
882
180

503
769
993
005
000
736
049

II 710 590

4 992 097

103 433 152
3 802 380
99 630 772

5 814 244
5 814 244

298004 899

5 074 539
2445 881
2 628 651

5074539

303 079 438

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

Költségvetési hiány, többlet ( kállségvetési bevételek 9. sor- költségvetési kiadások 4. sor) (+1-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek ló. sor- finanszírozási kiadások
9. sor) (4/-)

adatok forintban
-28 429361
28 429 361

.Jászboldogliáza Községi Önkormányzat 2019.

évi

I.l.mellékletaz 1/2019(111 12) Önkormányzati rendelethez
Költség”etés Kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK
adatok fodwbaa

l.a toMázal
Bevételi jogom’
I
I.
~
.2.
3,
I 4.
‚.5.
1.6.
2.
2. I.
22.
2.3.
24.
2.5.
2.6.
3.
3. I.
32.
3 3,
~‚~‚

35.
3.6.
4.
41
4 I I
4.12.
4 2
~.3
4,4,
S.
sI
52
53.
5,4,
5,5,
5.6.
57,
5,3,

s,~.
5.10.
6.
6.’.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7,3,
7,4,
8.
8.).
I 2.
8.3.
84.
9.
~

10.1
0.2.
0.3.
It
‘

17
j5
j7•
‘12.

2
Onkonujns~t niOkidési tS~.(ésai (l.l.+...+.l.6.)
Hdys no’nianyzas~ mokodesens aJIwasos tIsTlogatIst
‚onsanysato& egyes ktnwteltti t~atsJnp tamogatasa
~ ses°’~~ „ gyemekjolon telaüissnfl tssT’oplssa
~otnanyzatok k’iturd,s telsdatainat lamogatIsa
MÁödea celu közpooitosiion eIoIIaIlyzaIok
Hely’ Ónkormanyzatok Eegesnio tamogatlsai
Mükzdési célú qómogacáaok állambánanisoa l,eIöIröl (2.I.+...+.2.5.)
bivosinok es belizotcsek bevoiclos
Mi*ődesi oslo garancia- es kezsssegvcé megt’deaek
MitOdesa 0* vasszatentesdo tamogalasok, kdcsonok v.sszatcstiese
Mukodea otis v,sszatentesdo tamogatajok, ktlcsósec sgenybevetde
Egyeb mukódesa eels lamogat
bevetelei
2 3.-bd EU-s laniogatas
FelbaInsorési célt) t’aaoealésok éllaiuib’n.rt’soa belBIrtI (3.l.+...+3.5.)
etimozasa ceis onkonssaasyzan iamogai
~tniozass ccI~a garancia- es kezcsseg iiialeutol megleruletek
eemamozas edo vlsizaisnttoidö lamogalasok. kőlcsosök visuzatenslese
F$ttdmozasi celu v,sszaienieiido iamogaiasok, kolosteidé genybevotete
Egyeb t~nozasi celu tamogalasok leveleit’
i).bd EU-i lamogatas
Ködaatainti bevételek (4.I.+43.+43.+4.4.)
HeIyi~ t4.I 1+4 11)
. Vagyosa Ipus’i adsk
I ensobek es uzoegsliai~k adta
IJepjanaltidt
Egyeb aiubaszaaia es szatgaitaiasi sack
EgyeD k~atdna beveleick
Működési bevételek (S.I.+...+ 5.10,)
k~eIeneke’iies eIieneespe
bzclgtilalajo&ctIcnct’cke
kotseOtets ~taIasok eisa.
I césidonosa beveielek
EusIssa dijit
kUazoltaJlaJa.noslosgdrmado
AJiajanos loe~ai ado visszalenlese
biZtostos karsenles
Egyet ptnzsagya niuvdetek beveieiei
Egyet nsskodesa beveielek
Fellaúnaorési bevételek (6.i.+...+6.5.l
intisatendai javak enekosiest
liiptiatok etsekesalese
Egyeb largyl c~özÓk enckestcse
Keesedesek enitetilese
Keszesedes& megszusiesebez kapcsoiodo bevclelck
Mi2lMésicéIú’twttéeatnk8zik(7.L+...+7.3.~
Mtaködeti eels garancia- es kezestegviasbd negieniseset AH-s ksvajrol
MokOdesa celu visszaienietdö ianiogaissok, kolcsoeiok vlsszator AH-II kivüird
EgyeD miakódet 0* 8t~” P55te~
t.3..btl EU-s lamogatas (közveileis)
FelbajmsrÁal célú jIwIs $n~ssk4rik (8.1.482+83.)
~eIroin’ cdt garancia- es kezessegvdala(anbsl megleniesek Alt-n kivuirol
FeIri’ caju visszat&itetdo tamogtiasok, k0ic~tk vasszaler AH-o ksvtalroi
EgyeD tmozasa eels aiven pe~öz
1.3.-bot EU-a lamogatas (kozvedes)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l+».+8)
Hitel-, Mlcs6aaklvétel áIlamJaaaetí,oa lóviIről 110.1+10.1)

2019. évé előlrásiflsl
3
SI 955674
20921 964
39 ItO 750
18 914 649
2 042 480
‚0945831
‚0 086 862

10 086 862
70 3*3 436
70 383 436

33 550 000
29400000
4 400 000
25 000 000
4909 Q09
150 000
25 153 985
309 0(10
4894753
I 907 992
5~ coo
4 010 522
2770096
9 ‚95 712
I 100 000
25 000

240000

240 000

221 399 957

Hossza lejaratu bIeI*. tt’cs~ tdveide
L,k’qd,iasi celas b’ieiet, kőlcsősök 5 dvelele penzugys tozassol
Rövid lejaraisi lattiek. keicionet telvelde
Belföldi értékaapirok bevételei (Ill. 4.4 11.4.)
toegalasa cells ~eü&sa eflapapie~ bevaiiasa, ene&elsIesC
1-orgataja ceiu bdlt’ö enekpspsrdé kibociatasa
uelekteiesi Celia bdlő8~ ertekpapieok tevaliasa, enekesitese
Lekötött bsskbetet
Msradvéaa~t igénybevétel. (12.1. + 123.)

12.1
22.
13.

EJozo cv koilsegveIess iisaradvstiysn* igesybcvelcle
tImó es vallalkozas marsdvatyatak igeaybevtlde
Belföldi 6.unas~rods bevételei (131.4 .. + 1333

3 I
13.2
‚33.
„
14 I
42
143
4.4
IS.

A8a~aztanasot tdsih megdedegesasa
Allazianason beliali megeldegezesek iöeicsztese
kt~ono iraa’yatoszervl lamogalas
KWlttd$ Soasasuiroda bevételei tl4W+.~l4.4.)
l-orgatata eels kultte6 enekpapirob bevdtasa. ertekessiest
uctekaetesa celia kititöldi enekpapirok beveliasa, enekesiese
).sj5t’& enekpapirok btocsatasa
kuiltIuk teidek, kóicsonók Idvelele
Adénágboznem kapcsolódó szánaaaékoa Ogyletek bevételei

30 87* 742
34 878 742

It.

FINAr4SZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FIr4ANSz1ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

„.

+153

30 878 743
252 27* 699

KIADÁSOK
adatok forintban

2 ot tébtézaö
Kiadási joggiasek
I
I.
I I
1.2.
I 3
1.4.
‚.5
‚.6.7.
1,0
1.9.
I iű.
I II
I 12
I 13.
I 14
I ‚5
2.
21
22.
2.3
24
2.5.
2.6
21
2 8.
2.9
2 10
2. I I
2 12
2.11
3.
3.1
324.
5.
5 I
5.2
5 3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6-4
7.
7 I
72-

2009. del előiráayzal

2
MűkOddei k*laséewlés Idaditol Cl 1+ +1 $ )
Személ~~ jutlalssok
Muekasdokat ‚erheiöjarulékok en szociális honájánjlási adó
Dolo~ ktadssok
Ellitostak péi~di iutlalásai
Egyéb működési célú kiadások
- as I .5-bal;. Elvonások én befizeeések
. Garancia, di kezssségvállalásból kifizetés All-n beluire
-Vinszaiériiendó lkei~lások. kőlcsönök e$jiása Al-I-n belúlre
- Vinozaiéritgedö támogatások. kőlcoöooök törlesztése Al-I-n belslre
- Egyéb múkődisá célú tinogutisok All-is belúlre
- Garancia do kezesoégvállalisból kiflzelds Ali-e kivOIre
- Visozatériicndó ténegaiások. kölcoöeök ey’~Iisa A}I-e’ kivolre
- Aski~ositések. ánámogasésok
- Kanianámogalások
. Egyéb múkodesa célú eájtások ájlantlaazuariason kivolre
Felhalmozási kaltadawtds Idodisal (2.4234251
Beruházások
2 1.-bál EU-s forrásból megvalésuló bcnubázás
Felújilások
2.3.-bál Eu-s forrásbél megvalósuló felújilás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5-bél
- Garancia-és kezességvillalásbél kiEzetés All-n belúlre
- Visszatérilendó Ián,cealáook. kölcsönok nyújtása AH-a belúlre
- Visssaléeilendö tánno~atások. kölcsönök tőrlesztése ÁH-e belolre
- Egyéb felhalmozási célú lámctások AH-os belülre
- Garancia- do krze~vá0alásb6l kiözslés AH-e kivuire
. Vioszatédtcndó támogutások. kölcsönök nyújtása AH-e kivolre
- Lakáslár~lis
- Egyéb felhalmozása célú támogatások állasé’aztasinson kivolre
Tartalékok (3.0+33.)
Alialésostarialék
Céllarlalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK OSSZESEN (1+3+3)
Hitel~. Ieoleslatórlessaée áIIaa,Iaáatoai’sea IdsoIre (5.0. + ..‘ + S.L)
Hocosá lejáratú hitelek. kölcoónök löolesztese
Likviditási célú hitelek. kölcoönök törlesztror prozom’ vállalkozasnak
Rövid lejáratú Isilelek. kölcsonök oorlcnztése
SelItIdi drIlimapirok Idadásai (6.0. + ... + 6.4.)
Forgutási célú belföldi értékp~lrok vásárlási
Forgatása célú belföldi érsélcpspirok bevúliása
Befekietésa célú belföldi rrtékp48irok vásárlási
Befekteléö cdlii belföldi enékpapsrok bevállása
BelitIdi finatandrosás Idadásai (7.0. + .. + 7.4.)
AIIan,óaztaniasoe belüli ne8rlöle~asek folyosátása
Allanébazlaeláson heIdi ne~óleoezesek vosszsözolese

3
‚3896846*
56466 738
11780962
SI 480 ‚89
7 350 000
II 890 639
180 049

11710590

lel 261 081
2947670
98 313 417

I 643 2*4
06432*0
24’ 872 835

2 445 88’
2 445 8*0

Pénzeszközök belélként elbelyozene
Penzogya king ktadasaa
Köspoesi irányitoszervi támogatások folvótilasa
KelItidi Ilnanatáreást Idadássi (6.l.+ ..‘ +6.4.)
Forgatása céu külföldi érlékp*rok vasárlasa
Befekoetest célú külföldi énékpapirok bevaloasa
Külföldi ériékpapirok bevallása
Kolfoldi hitelek. kótcsóeök lörlenoese
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
KIADÁSOK OSSZESEN: (4+9)

~

7 4.
75
8.
Si
8.3.
8.4.
9.
‚0.

2445880
244 318 716

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

ÉS KIADÁSOK EGYENLECE

3. ~ só Mázas

adatok forintban

I

K6IoaIg~ieaéal ~áao,lth*I I iéhaég’ttéé bn-iielek9. sor- ICiiiég’riéé Idadásoki

2.

Fiaasmlionáé hevélelel’ ldadáankegyr*ge (isnastieneád liga-ételek I’ sor. n.a.maiosié tóadiaaks aafl(1t-)

04!’)

-28172 870
28

432 861

1.2 melléklet oz 1)2019(11112) önkonnányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Öszevont Önként vállalt feladatainak mérlege
BEVETELEK
!. ~.

táblázal

I
I.
‚ ‚
I 2.
I 3
1.4.
‚.5
I 6
2.
2 I
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2 6.
3.
3.1
3 2
~
3~
3 5
3.6.
4.
4.1
4.11
4 I 2.
4.2.
4.3

adatok forintban
Bevételi jogcim

2019. „4 eliirény~at

2

3

Oiokonnbsyw n.úI’Mési o~w4t.i (l.l.+...4-.lh.)
Helyi 0onnan~alok mutodewtp t.oIos 111,10531138

~
‚3.
84
9.
10.

tJ~ccoiianyzalo& egyes t0nIevtlel~ teladatang lamogailsa
t.~tonnaoiysa’o& szoos es gyeonckjolco tcIadEa.n~ lInoplass
t%~oinanyaalok kuilurMistebdstgt lamogal.sa
Mutodesi do kősponlos.loIi elooranyssiot
Helyi &a’c’nv’yzsiok tc5esnto WnogatatIl
Múk8dési célú olmoZaMsok Mlamhánawoison belülről (2.l.+..+2.5.)
bivoriasok os bctizclosct bcvcldci
Mitadto ccli. garanoa. es kezesoegvd megieriieoet
Muk~og cd’. vioszsieniendő i.snogaiasok, kolcsoiook visnalmilcoc
MokOdesi ceo viiszalcnlendo Isniogalasot, k~aÓnőt I3eflybevelele
bgyeb autodes. ccli. lamogalasok beveode’
2 5.-bol bU-s Iaeeogslts
FeIbaI.nodii célú (4.noz.Iásol’ éllnnhánartúeon belülről (3.l.+...+3$.)
telladnozsis. cell. ~omsanyzan l.onogalasok
1-elbelinozasi 00113 53rIecI8- Ci kezesscgvallalabd mcgle’sseset
Fe~Jmozasi do yleosalenlendo oaniog.’sok. kÖIcsÓnők v.sszalenilest
1-ataimozas ‚colts v,sszalenlen do lemogsIIsok. kólcsőnok igcnybcvciclc
bgyeb Ie~nozas. „111 lamogaluot bevelelel
3.) -b~ bU-s iamogslss
Kőd..ealmi bevélelele (4.I.+4.2.+43.+4A.)
„01)1 adok ‚4.1 I t411)
-Vagyoni 1511051 adok
I cnnckck os ndedlal~ ado.
osepjaneuado
bgyet .sstam’.Jaa es szoL~ia’Is’ adok
bgycb kÓSlaldna bcvciolck
Múkődéd bevé(elekéS.l.+...+ 5.10.)
Ke~eIeflpes.les eleneolpe
bzolalasok ci.coicnoko
kóZfllibell flel3j181150k efloke
I ulajdonos. bevetelek
b1381151 dijak
K~azoti elillios loc~Mnhl ado
AJiaJ.nos boorw ado vlsszalenlese
klosatbevelelek
bgyeb penzls4yl muvelelek bevelele.
bgyeb ml&~esI bevetelek
Felbalnozisi bevelelek (6S+...+6.L)
Inssiaiensjava enekesliese
Ingsdsnok enekcaicse
bgyeb largyi eizi~őz6k eilekeiilcse
K~~daek enokeatese
Keasesodesek megsz.snesebez k.pc~odo bevcielck
Müleidéni célú 11w” pénsd’őzik (73.+ ... + 73.~
M’esedeel cdli garancia- es kezessegvol meglenhsesek All-n kavuiro.
Mukodes. edo visszsienieeidö lamogsiasok, kolcsoiiok v.sszaicr AM-n kivülrol
bgyet mlskodesi 00111 elveTi peiszeizl’S
I 3.-ed bU-o laniogalas (közvedan)
FelbaIneojsi célú 11w” 9énasj’b5k (8W+8.2.+834
esosim. ceo garancia. es kezessegvaelol itagiensiesek AH-i. kivulrd
1-elbeni. celu visszaienteoidb lamog.ilsok. kólcsöeios vlsosaler AM-ri k,vdrd
bgye* t~mozas. celu arven pen~0z
a 3 -bel bU.s latilogalas (kózveSen)
KOLTsÉCVtitSlBE’tWLEKÓSSzSSEN:ll+.»+88
Hitel-._kllcibnklvélel_IllanihLsarilsen_IdvOIrdI_(l0.l.+I03.)

10.1
0.2.
03
II.

Hozta lejaratu ~lda,kdctdodkIdvetee
Likvi&i.si edo hilda, kolrienók tdvetde pe,msgys valkozasiol
KOviid lojeralo hitelek. kólcsoeict lolvolole
aelmidi énékpairok bevételei_(lii. +...+_II.’.)

~

5.
5 I
5 2.
53~
54.

ss~
5.6.
57
5’,
5~.
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
73
74~
8.

a~

‚I I
11.2.
~ 3~
Ii 4
i~.

1-orgalast cell belicla enapapirla bovdItsa. enckcn.icoe
lOrgalell cclii b~S esiapIpirok kibocastasa
belekielesi ccli. beőlá enekpep’rok bevaIi.s., enekes.ieso
80108101” coki bdtÓl~ cnckpspirok kaboctalesa
MaradvIsy ieénybevélele ~l2.l + 112.)

12 I
12.2.
IS.

blozo cv k4iiocgvcico maradvaayaeak igcnybcvclclc
blow cv vitozajt alradvaiiyassak lgeoybevelele
~ Onanssirorls bevételei (13.1. + .. + 133.8

13.1.
13.2
3.3.
II.
14.1
14.2
4.3
44
IS.

A5la~aztanason ~l megdolegesesek
Allgiflaariasoo beirdi .Ttcgelőlcgczcsot iorlcaicse
betetek ttiegssunlel050
Kúlfőldi_linanisirozis_bevélelei_(14.1+... 14.4.8
1-orgalasl colt. k~le8S enepIpirok bevojiata. enekestleil
Bedckiotesi coki k’slloldi enckptp.rok bcvdlas., otickesilcnc
KnelOldi enexpaplrol kibocsalasa
Kojleld hitelek k(dcsoaók Idveide
Adóadehozaem kapcsolódó itinnadkog ü~leIel’ bevételei

06.

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (l&+

II.

KÖLTSÉGVETÉSI

38 816 635

38 816 635

8 858 946
5 425 991
I 538 936

I 880 528

3 5~
—----

500 000
500 000

48175581

1625168

...

+15.)

És FINANSzÍRozÁsI BEVÉTELEI’ ÖSSzESEN: (9+16)

2 625 158

2 625 158
43899 739

KIADÁSOK
adatok forintban

2 at tébiáwt
Kiadási jegelmek
I
I.
II
‚.2.
I 3.
1.4.
‚.5
‚.6.
i.
1.8.
1.9.
I 10.

1T

2
I3~
14.
.. 15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
24.
2.5.
2.6.
2.7.
2 8.
2.9.
210
2. I I
2 12
2.13.
3.
3.1
3 2.
4.
S.
2.
5 3.
66.1.
6.2.
6.3.
64.
7.
7.1.
7.2.
7 3.
7.4.
8.
I I
8.2.
8.3
8.4.
9.

2019. din eliiránysat

2
Működési kil(sézwtés Idadisal (l.l+...4 1.5.)
Személyi jutlatások
Mtsnkaadokal terhelő jarulekelc as szociális honásándási adó
Dolosi kiadások
Elláaonak pés~eli ialiatásss
Egyéb működési céla kiadások
- as I 5-bol - Elvonások es beíazesések
- Garancia. és kezesoégvéilalisbél kifizetés AN-n halálra
-Visszaaéaileadő tan,ealisok, kólcsönök nyújiésa AN-n belülre
- Vioszalésilendo táasiegasások. kölcaöaök törlesziése AN-n belülre
. Egyéb működés célú támogatások AN-n belúlre
- Garancia is kezessögvállaláaból kifizetés AN-n kivülre
. Vioozatéailcndo iaanogatások. kólca6nök nyújlása AN-si kivülre
- Arksereszlléaak. ártámogatások
- Kaa,sanár~lások
. Egyéb működési célú sám~ldsok illaniháztariáson kivalre
Valhalinosdid köllnégwlés ldadáaai (2 1+2 3.42.5.)
Bertsházások
2.1 -bél EU-a forrásböl rnegyalósaaló benshizis
Felüjitások
2.3.-bél Eli-s forrásból megvalósuló felüjilis
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-hűl
- Grasicia- ás kauaaésvájlojásböl kifizetés AN-n belolra
- Viaazaiérisendi aásn~lások. kölcsónök ayújlása AN-n balülre
. Visazaiédtandö ljsaegatások. kölcsönök törlesziése ÁH-al belülre
- Egyéb falbalmozáss célú támogatások AN-n belúlra
- Canada- ás kezasséssvillalásból kifizetés AN-n kivülre
- Visszaiérltendö tásnagatások. kalcsőssök nyújtása AN-n kívülre
. Lakássámcastás
. Egyéb felhalmozási célú sámogiaások állaanbáztariáson kivolre
Tarlalékok(3.I.+L2.)
Állajánoseartajék
Céllaatalék
KÓLTStGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3+3)
Hilel- kilcsínaűdenséa Ilanijiázianánom lélsiolre (5.1. + ... + 5.3.)
Hosazi lejásará hitelek. kőlcsönök lörleazlésa
Likvidiláoi célú hitelek, kölcsonök iarlesztése pénzügyi vállalkozásaak
Rövid leliralú Isitalek. kölcoönek tőrleazaéoe
BeiltIdi ér(éU.flrok ldadáai (6.1.4». + 6.’.)
Forgatisi célú belföldi éasékpapieok vásáslása
Fergalásá célú belföldi értékpapírok bevallása
Befektetési célú belföldi éroékp~irok visárlása
Bafeklelési célú belföldi énékpapirak beválaása
B’Imldi Rnaaoajro,ás ldadáaai (7.1. + ... + IA.)
Altarriháztanáson belüli magalóle,asétek folyösitása
Allamháztaasáson belüli megelóleaazésak vazozafizetase
Pénzesakézök betétként elhelyezést
Pénzoe’i liánt kiadásai
KOlItIdi 6naainalrozán laiaéásai (6.1. + ... + 6A.)
Forgalási célú külföldi értékpapirok vasarlása
Befektetési célú kálföldi érsékpa~rok bevaltasa
Külföldi éasékpapirok beváliésa
Külf~ldi Isalelak. kölcaönök löeleszieae
FINANSZIROZÁSI KiADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+.»+8.)

3
49 ‚01 665
2583866’
2 83909 I
15 732 816
4 991 097

4 992 097
2 172 065
854 710
I 317 355

4 17096’
4170964
55 745 694

2 628 658

2 628 658

2628658

KIADÁSOK OSSZESEN: (4+9)
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58 374 351

ÉS

KIADÁSOK EGYENLEGE

.1 at táblázat

adatok forintban

I

Kalaaég’-etéd búlnaOM*a ( hlla.épeiéd bevttelek9. asr- laOlt,(gnléá ldadáaoks. non 5$-)

3.

Flao.nánusán( bas-élalek. Idadésakngjt*ge (flaa.iámaád Iie’élakk 16. aar-ll.anminnz(ni Idadának9. nat)

-7 370 113
(4)-)

-3 550

1.3 melléklet űz 112019 (11112) Önkormányzati rendeletbez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Állami (Államigazgatási) (eladatainak mérlege
BEVETELEK
I a JelöLése!

adatok forintban
Bevételi jflcim

I
I.
ii
1.2.
I 3
1.4.
I 5
I 6.
2.
2.’.
2.2.
2,3.
2.4.
25
2.6
3.

5.9.
5.10.
6
6.1
62
6.3
6.4.
~‚5,
7.
7 I
7.2,
73.
~‚4
S.
8,1
8.2,
0.3.
g,4,
9.
~

2
Ónkansalatyat .taűkWsl 14m.áasi (l.I.+...+.14.)
Helyi önkonsiányzatok működésének általános ‚inoyatása
~*ormányzatok egyes közasevelési feladatainak ámogatása
~skoniésayzatok szociális is gysnnek»léts felsdataisale isasogasása
Osikonisánysatok ksaltstálss feladatsisak insogatiss
Működési ciki kózponiosátosi elöirássyzasok
Helyi önkonsasnyzatok kieseazalo essnogalasaa
Működési célú témoz.sósokéiIamJaáaianásen belűIről (2.l.+..+2.5.)
Elvonások és befszelések bevélelsi
Működési célú garancia-és kezességvillalásból megiésülések
Működési célú vilszaléthlendö lámogalásek, kölcsösök viaszasésülése
Működési célú visszalénlesadt támogatások, kölcsönök igénybevélele
Egyéb működési célú tátTsogasisok bevélelei
z3,-bd EU-s taosaogalaa
Felhalmozási célú latalásokállaaadaámanáson belgian (3.l.4-..+35.)
Fellsslmozási célé öekonsássyzasi lámogalások
Felhalmozási cilú garasasa- 41 kezasségvillaliaból megsérolések
Felhalmozási célú v,sszaséritesdó támogatások. kölcsóaök vilszatirülése
Felhalmozási ciki visszaséeisendö sámogalások. kőlcsőelök ‚gétaybevésele
Egyéb felhalmozási célú lámogatások bevételei
3,3,-tol EU-s lamogalas
Kójaatalani bevételek (4.I.+42.+4.3.+4.4.)
Helyi sdólc (4.1 I +4 1.2.)
- Vsgyoni épisasi adók
. Teesnékek is azolgállasások adás
Gépjármúadó
Egyéb ásvlasansálati és szolgáltatási adok
Egye közáaiátsa bevetelek
MűködésI bevélelek(5.l.+...+ 5.10.)
Készletértékesilés ellesésiéke
Szolgáltatások etletséesike
Koavelitetl szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási dijak
l<ászánslázolt általános forgaltti adó
AllalOnos forgalna adó visezatiejiése
Kansasbeséselek
Egyéb pénzűgyi műveletek bevételei
Egyeb ms*ődeo bevelelab
Felhalmozási bevételek (6l+.~+’3.)
trtmsatenálisjavak énéknitése
ltsgatlsnok étsékesilése
Egyéb lásgyi eszközök érsékesisése
Részesedések étsékesilése
K~esedesa megszssttesehez kapesolodo beveidek
Működési célú itwIt péia~nsjeazűk(7.L+ .. +73.)
Működési célú garancia- is kezességvállalásbél negtirtlétak AH-s kívülről
Működési célú visszatésitetsdő sássogasások, kölcsősök visszatér AJ-l-s kívülről
Egyéb működési célú álve” pészeszköz
7 3.-bol LU-s tstsogalas (közvetlen)
Felbalmsozéai célú itwes $nasakőzlla ‚&L+t2.+83.)
Feősaint célú garancia- is kezességvállaliaból negtérölések AJ-l-s kivoIral
FeIlsaIm, célú v,sszatéetteoldó táztsogsláaok. kötcseetek vitszalir AH-s kivúlről
Egyéb felhalmozási célú élve” pétszeosköz
0.3.-bel EU-s iamogatss (közvedes)
KOLTSÉGVETtSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (l+...+S)
Hitel.. lellcgieaklvéoel illamlsáaisrtásosa ld,Iilrői_(t0.l.+t0.3.)

10,1,
10.2.
10.3.
~

Hossza) lejáratú hilelek, kölcsönók felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönöz felvilela péosűgyi vállalkozásiól
Rövid lejsratta budS, kölcsönöz lelvetele
BeliTIdi érlékparola bevételei (li.i.+..+ 11.4.)

2
3
4
5.
3 ~•
4.
4.1
4.1 I
4.1 2.
4.2.
4.3.
44,
5.
S I
5.2.
5,3.
5.4,

s.s.
5.6.
57

so.

II
11,
I 3.

i~
•••12.

Forgatási célú belföldi éeiékpspírok bevallása, érsékesilése
Forgatási célú belföldi éroékpapirok kibocsátása
Befektetési célú belföldi énékpapirok beviltisa. énikesisése
Betettetesi cats beltöldi enabpapsrok ksbocsstssa
Maradvámy itéuaybevélele (l2.L + 122.)

12.1
22.
13.

Elözö év költsigvelém maradványának igésybevélele
Llozo cv vsőálkozass maradvanyanak igeoybevetele
Belltidi Suaaaisalroaás bevételei ‚13.1. + .. + 133.1

13 I
13.2
‚3,3,
14.
14 I
142.
143
14.4
IS.

Allsnsliá”astásots belüli tnegelólegezések
Allsmlsáziaesáson belúli magelölegasétek lörleeztése
betelek tttegansstteteae
KolItidi Bnaaasalrozás bevételei (14.I.+..l4A.)
Forgatási célú külföldi énékpapirok beviltása, étsékesítése
Befektetési célú külföldi inékpapirek bevallása, értékesitése
Külföldi énékpapírok kibocsátása
kűlleezá büdek, kölcsönöz Ielveiele
Adóoságjaoznem kapcsolódó tzánnazékos űDlelek bevételei

16-

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+

17-
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.

+15.)

BEVÉTELEI’ ÖSSZESEN: (9+16)

2019. éni elóiránysal
3

KIADÁSOK
2

St

adatok forintban

tó Mázas
Kiadási jegelmek

I
I.
I I
I 2.
I 3.
I 4
I 5
I 6.
I 7.
1.8.
I 9
1.10.
I II
I 12.
I 13.
I 14.
I 15.
2.
2 I
22
2.1.
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 I
5.2
53
4.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
7.

I
7.2.
7 3.
7

7.4.

8.
8 I
82
8.3.
84
9.
to.

2019. bi clóiráayzal

2
M~iksdéai kileaégweés Idadisal (1.1+4 I 5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő árulékok is lionel’s honasartalass ado
Doloel kiadások
Ellálollak pénzbeli isaitatásai
Egyéb múkődési célú kiadások
. sz 1.5-bél:. Elvonások is beözstések
- Garancia- S keznadigvüllalüsból kifizetés AN-n belolre
-Visszatérilesdó támogatások. kölcaönök nyújtása AN-n belalre
- Vioszatérliendő iáass~tások. kölcsönök tőrlesztése AN-ti belül,.
- Egyéb működési célú támogatások All-n bellies
- Garancia is kczeaaigvillalásból kifizetén AN-n kivédve
- Vissogtésitendó támogatások, kőlcsönek nyújtása AH-o kivülre
- A,kigaé~tések. ársámcgalások
- Kansatiiaacgatások
- Egyéb működési célú támogatások állanülaáziarIáson királyt
Felhalmozási leillségwoés ldsdátaa (2.1+23+25)
Beruházások
2. 1.-bél EU-i fo’Tásböl megvalósuló beruházás
Felsijitások
2.3.-ból EU-s fotrisbót megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bél
- Garancia- is kezességyállalásból kifizetés AN-n bclölre
- Visszatéritendi támogatások, kólcsónök nyújtása AR-n belolve
Vioszatériiendi siassogatások. kölcsönök tőrlesztése AN-n belolve
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AN-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásbél kifizetés AN-n királyt
- Visszatétitendó támogatások. kölctön& ns~tása AN-n klvülre
- Lalcissámegatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások állaanltánartáson kívülre
Taalelélesle ‚3.1+32.1
Altalános tartalék
Céltasialék
KOLTSÉGVtttSl KIADÁSOK 05$ZESEN (1+2+3)
Hurl-, ltélcnöa’oiilecnéu állaaelaástartásoit Idnölre ‚5.1. + .. + 53.)
Hosszú lejáratú hitelek. kőlcsönök tórlesztése
Likviditási célú hitelek, kólcsöttők törletztése pészogyi vállalkozásotak
Rövid lejáratú hitelek. kölctőnök iórlesziése
Belltl4i é.lék.a!rok Idadásai 16.1. + .„ + 6.4.)
Forgatás célú belföldi éraékpapirok vásárlása
Forplási célú belföldi érsékp.írok beváliisa
Befektetési célú belföldi érsékpa*ok ‚oásárlása
Betekteiéos célú belföldi énékpapirsk beváltása
Bellőldi önenusiroria ldadáaai (7.l.+ ..+ 7.4.)
Allasaisáztaasásos belüli me~őlenámaek folyöáltása
Allaasitsaatissos belüli megalólegezések vitszafizetése
Pénzeszközok betétként elhelyezsse
Pétzüevi inns kiadásai
KIlIbIdi Ilaamsülrozás Idadásai (61. + . + ÓL)
Forgatasi celú külföldi étiékp,9irok visizlása
Befektetést célú külföldi ériékp~trok beváltasa
Külföldi étiékpapirok heváltása
Külföldi hitelek’ kőlcsősok tőaleoztése
FINAISSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+48.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
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S it sáflá.zat

adatok forintban

a

Köhtégvotéé kiá.y.iObl ( tdila,égsetéal te’-éaelet’9, asr- talaaég’etéá tdadáaöte4,

2,

Fissausétosial tis-éseb

adáttkey~tnieye (Baanástagid besételnk

tó” (4!-)

16. mc- Onaasétotid tdadiuokl. nor)

(4!-)

IA mell6klet az 1/2019 (lB. 12.) őnkormáiiyzati rendeletbez
Jászboldogháza Könégi Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK
J. sz. táblázat
Sorszám
I
I.
~ i
1.2.
1.3
1.4,
~‚5,
1.6.
2.
2.1.
2,2.
2,3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
31.
3.2.
33
34
35
36.
4.
41.
4.1.1.
4.1,2.
4.2.
43
44
5.
5.2.
5.2.
53
54
~
5~,
57
5g
59
5.10.
6.
6.1.
6.2
6,3.
64.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
73

74
8.
8,1.
8,2.
8.3.
~4
9.
1”.
io.i.
10.2.
10.3.
II.

adatok fon whoa
Bevetelt jogcim
2
()nkonnánnat működési támontásai (l.l.+..+.l.63
Helyi önkornianyza?ok nslkődesenek dia~anos taniogalasa
U’ikormenyzaiok egyes köznevelési tel~ajea& támogatása
Qnkonmnyzaiok izocidis es gyemiekjolén teladatainaic tamogatisa
UflkOIliWt~2alOk kuIm~is ttla&tmni’ t1mog~~’1
M”ködess ccl” központositott elosranysatok
Helyi önkonnányzatok kiegészitó támogatása
Múködési célú támnatások államháztartáson belülről (2.l.+...+.2.5.)
Elvonasok es bclizclcsek bevetelci
Muködesi cd” garancia- es kesessegvallalasbol megierülcsek
Mulcödesi celú ‚isszatentendo tamogatasok, kölcsönök ‚isszaterülesc
Muködési célú ‚isszaténtesidó támogatások, kölcsönök sgénybe’seiele
Egyeb na3)cödcsi ccl” tamogatások bc’élelci
2.3 -bel EU-s lauxigatas
Felhalmozási célú támotatások állan’háztartáson belülről (3L+...+3.5.)
Felh&mozasi ccl” onil’ommutyzao twogatasok
~elhalnxizssi celu garancia- es kezcsség’.llslásból megtérülcsek
telhalniozasi ccl” ‚lsszalefllendo lamogatasok, kölcsönök ‚isszatcrülese
l-elhdnsozáss celú „sszatöntendo lansogatasok, kölcsönök genybc’tiele
Egyeb tellialmozasi célú támogatások bevételei
5.3 -bal EU-s tanxigstas
Közliatalmi bevételek (4S+4.2+4.3.+t4.)
Helyi e,dok (411+4.1.2.)
- Vagyoni tipli!” adok
‘ I ennekek es szolgallatasok ado’
Uépjámiüadö
Egyeb a’sshaszridati es azolgallatasi adok
Egyeb köz~ataln. bevelelek
Működési btvételek(5.l.+...+ 5.10.)
kes~ctertckcsiIes ellcneneke
Szolgaltatasok ellenerteke
Közveoten szolgdtatások éneke
I silajdonosi bc’ctelek
Ellatasi éjt
Kisziozázoti altalános torgain. ado
.4ltalanos lorgaltsa adó ‚ssszatésitese
biztósilol kanentes
kasaitbeveiel
Egyéboíiködésibeve’e4ek
Felhalmozási bevételek (6.l.+.~+6.5.)
iatmienatisjavt enekesitese
Ingatlanok éalékesstése
Egyeb targyl eszközök erlekesilese
Keszesedesek ertekesitese
Készesedesek megszüneséhez kapcsolódó bei.ételdc
Nlúködésicéúátvettpénzeszközők(7L+...+733
MukÓdesi ccl” garancia- es kezessegvelliasbol megierülesek Al-t-is Unstrol
Mtiködési cclii ‚ssszatentendó laissogalások, kölcsönök ‚ssszalcr, AH-n ki’ülrol
Egyeb natködesi ccl” al-veti pesn~kös
7.3-b~ Eli-s tamogalas (közvetlen)
Felhalmozási célú átvett pénzeszltözök(83.+8,2.+8.3.)
l-elhalis’ ccl” garancia- es kezesscflliasbcd meglenslesek All-n kiwlrol
FelbaInt cd” ‚ssszalentendo lansogatsok, kö~csönnk vlsszsler Al-I-n kivülrol
Egyéb lelhimozási celú átvett pénzcszköz
&á-~ EU-s tainogalas (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+~.+8)
Hitel-, kölesöntclvétel államháztartáson IdvülróI (l0.l.+l03.)
Hossz” lejaratsi hsield, kolesonok Idvetele
Likviditasi ccl” hitelek, kölcsösök Idvetele pcnzügyi sallalkozastól
KŐ’sd lejarar» hitelek. kt~csönök telwtde
Belföldi értékpapirokbnételei (11.1. +.+ 11.4.)

II I
11.2
11.3.
I 1,4.
It.

l-otgalasi ccl” belioldi ettekpapirok bevaltasa, ertekessicse
torgatast cclú bdlolá crtekpapsrok kiborzatasa
I3etekteiesi ccl” bellöldi ertckpapirok bevaltasa, etiekesitese
Lckölött bsikbetet
Maradvánv isénrbevélele (12.1.+ 12.2.)

12.1.
12.2.
13.

Elozo cv kóltscgvetcsi tTw~venyan* igenybevetele
Elozo ev’alldkozás, owadvásiyásiak génybevétele
Bellöldi Inanszirozás bevételei (133+... + 13.3.)

131.
13,2.
13 3
14.
14 I
14 2
14 5
144
IS.

Allantaztanason belQli megelolegezesek
Ailasitaztanason belüli megelolegezesek tötlesztese
Kőzpoao Irányiloszeni lomogalas
Külföldi Snanszirozás bevételei (14.1+... 14.4.)
t-otgatass celu ktiltolé ersekpapirok be”aitasa, enekestlese
l3etcktelesi ccl” kültölé erlekpapirok bc’ilasa, crickesilese
KsslIóldi enckpapirok kibocsatasa
kültöldi hitelek, kölcsönök felvétele
Adőssáalaoz nem kapcsolódó szánnazékos üiyletek bevételei

16,

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +

Ii.

KÖLTSÉGVETÉSI

És

2019. en doiranyzat
3
81 985 674
20922 964
29160 750
18 914 649
2 042 480
10 945 831
45 05! 415

45 051 415
70 383 436
70 383 436

33
29
4
25
4

550 000
400 000
400000
000 000
000 000

150 000
21 238 725
300000
4 288 585
3 446 828
540 000
I 939 100
9 605 712
I 100 000
3 500
15000

240000

240 000
500 000
500 000

252 949 250

2 625 158

2 625 158
30 878 742
30 878 742

„.

+15.)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSzEsEN: (9+16)

33 503 900
28’ 453 150

KIADÁSOK
adatok forintban

2. sz. táblázat
Kiadási jogeimek

Sor-

2019. évi előirányzat

szam
I
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
I.?.
1.8.
1.9.
1.10.
III
1,12,
1.13.
I 14
I 15
2.
2 I
2,2
23
24
2,5,
2.6.
27
2.8.
2.9
2.10.
2.11.

2.12.
2.13
3.
3 I

3.2
4.

2
Miileádési kölisérvetés kiadásai (l.l+,,,+l.5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelőjánslékok ás szociális hozzájámtlási adó
Dologi kiadások
Ellatonak penzbeIi~uttatasai
Egyéb múködési célú kiadások
-sz 1.5-bál: -Elvonásokésbeüzetések
. Garancia- ás kezesség’állalásból kiúzetés AN-n belülre
-Visszatéritendó támogatások. kölcsönők nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsötiök tötlesztése AH-n belülre
- Egyéb na3ködési célú támogatások AH-o belülre
-Garanciaéskezesség’állalásból kiüzetés AN-n kívülre
- Visszatérítendő tásotgatások, kölcsönök nyújtása AH-o kivülre
. Árkiegészítések, áninajgatások
- Kaimtiásnogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívfllre
Felhalmozási költségvetés Idadáaai (2.1+2.3+2.5.)
Beruházások
2.1-581 EU-s forrásból meg’alósuló beniházás
Fel újitások
2.3.-bél EU-s forrásból rr~’nlósuló felújitás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bál
- Garancia- ás kezesség’~Ialásból ki6zetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendő tántgaások. kölcsönök nyújtása Art-n belülre
- Visszatérítendő támogatások. kölcsönök törlesztése ÁH-o belülre
. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia- ás kezesség’wállalásból kiúzetés AN-n ki’ülre
- Visszatértiendó támogatások, kölcsönök nyújtása Art-n kivülre
- Lakástámogatás
. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson InvoIce
Tartalékok (3.l+32)
Általános tartalék
Céltanalék

KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.
5 I
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.
8.3.
8.4.
9.

Hitel- ölcaöntörleaztéaállamlaáztartátonklvülre(&L+... +5J.)
Hosszú lejáratú hitelek. kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kalcsönök tötlesztése pénzügyi ‚állalkozásnak
Rövid Ieiáratú hitelek. kölcsönok tödeszteae
Belrnld~ értékpaplrok Idadásai (6.I.+ ... + 6.4.)
Forgatási célú beltbldi értékpapírok ‘tisarlasa
Forgatási célú beltbldi énékpapirok be’altasa
Befektetési célú belföldi énék~,irok ‚.sáelasa
Befektetési célú beltbldi énékpapirok be’áltása
BelMldi önanazirozás kiadásai (7.1. + + 74)
Allanttáztattásoi’ belüli megelólegezések folyosttasa
Államháztartáson belüli tmgelolegezesek „sszaázetese
Pénzeszközök betétként elhelyezeae
Pénzügy~ lizing kiadásai
Központi irányitászer’i támogatások folyósitása
KiiltNdi 8.aanszírozás kiadásai (61+ + 6.4.)
Fotgatási célú külföldi enékpapirok ‚ásárlása
Befektetesi célu külíbidi ertékpírok beváltása
Kültbldt enekpwtrok bc’áltása
Kültbldi hitelek, kolcsönok törlesztése
FINANSZJROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+~+L)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3
124
47
7
45

316 731
032 249
284 245
767 501
7 350 000
16 832 736
180049

II 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
48 131 934

53 206 523
286453 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZíROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
~.

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

I
2

~

Finanszírozási bevételek Idadások egyenlege (Gnanszirozási bevételek 16. sor- ánanszirozási kiadások
L sor) (+1-)

adatok forintban
19 702 623
-19 702 623

1.1 ‚Amelléklet őz 1)2019 (III 12
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Kötelezöfeladasainak mérlege
BEVETELEK

)

Önkormányzat rendelelhez

I. n táblázat
S~r
I
I.
I. I.
I 21.3.
1.4.
Is
I 6.
2.
2. I.
222.3.
24
25
2 63.
3,’.
3.2.
3 3.
3.4.
3.5,
36
4.
4,1.
4.11
4,1.2.
4.2.
4,3
44
5.
5 I
5,2
53
54
5,5,
5.657
5$,
59

adatok forintban
En#eeli jogciasi

2019. évi eIőirány~t

2

3

Oiokonményaaoműl’ödésiláai.uo’s.i(l.l,+...+.I4.)

7 3,
74
8.
8.1
I2
8,3
8,4,
9.
l•.

Helyi öakornányntok működésének átiaiános támogatása
~skonnányzatok egyes könievelésa feladalainak lástiogatása
Onkomiáttysatok ozocsilie ás gyermekjóléő feladatainak lámogatása
Öniomsányzatok kislnarilts feladatainak támogatása
Működési cétü kőqsonlosiiots előtráttyaatok
Helyi onkormanyzatok begeanto tatnoplatal
Múkődéti célú lám”atások ájlamhássaraásnn belülről (2.l.+...+.2.53
Elvonások ás befizetések bevételei
MűkÖdési célú garancia-és kezosségvállaláobél nsegtértáések
Mükódéa cdlii ‚ieozatétitendő tímogatisok, kölcsonök visszatérislése
Működési célú vioszatéoitendó támogatások. kólcoönbk igénybevétel.
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2 5,-tel ku-s Simogatta
Felhalmozási célú l’mog.tdookállsmbási.rláaoai belülről (3.l.+...+33.)
Feöatmozási célú enkonsányzais tisnogatisols
relbatmoadsi célú garancia- is kezességviilaiásból tnegtérüléoek
I’elhaltotozási célú vilozaléritetldő tiatiogalások. kölcsőnök visszatéootése
Felhalmozása célú vieozaléritendi támogatások, kölcsöneic igénybevétel.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
á.3.-bol kU-s ttanogatis
Ködsaoálail bevételek (4.1+42+43+4.4.)
Helyiadók (41 I +4.1.2.)
.Vagyessaépusúadök
-Termékek ás szolgáltatások adái
Oépjéssttiodö
Egyéb áauhaaztsálals ás szolgáliatási adok
Egyed közhatsine bevetetek
Működési bevélelel’ (5.l.+...+ 5.10.)
Késdelénéktoátéa eleasénéke
Szotgáltalások ellenénéke
ICózvetiten szolgáltatások értéke
Tiáajdoeosa bevételtk
Ellátási dijak
KiszisnMzoot dilalónos forgalma adó
Allaliotot forgatni add vieozatérilése
Biztóoitái kánéeités
Egyéb pétozogyi műveletek bevételti
bgyeb mtak(desa beveielek
FeiltalmorMi bevételek (6.t.+...+6.5.)
Inetiatesiális javak énékesátéte
ltlgatlaaaok értéktaitéte
Egyéb tárgyi eszkőzök énékesitéoe
Részesedések énékesitése
Keszesedesek megszuneselsez kapcootodo bevetelek
Miiltődéti célú dl”” pénsak$zök(7.l.+ .„+ 73.)
Működési célú garancia- ás kezaaoégvai~d megtértáések All-n kívülről
Működési célú visozatéeitendö timogatások, kölcsonok visszatér AJ-l-n kivülröl
Egyéb ‚ssúködésa célú átveti pétzeazköz
1.3.-hol EU-s lamogalas (közvetlen)
Frllaalmozási célú Mini pénseszJtőzik (8.t.+8.2.+83.)
FeIhalot célú garancia-és kezességvállalásböl negsérülésá AH.n kívúlröl
Felhaita célú vioozaléritendö támoptisok. kölcsöotök visszatér AJ-l-ti kivúlról
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkőz
8,3,-bel EU-s tatttogatas (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: tl+...+8)
Hitet.. blltoömfd’sitel állaraaMaraásoa ld’etról )l0.i.+I0,3.)

0.1
102.
10.3.
‚L

Hosszú lejáratú hitelek. kölcsőnők felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcaönök felvélele pénzogyi vátlalkozássól
Rovtd lejaram lotelek, kélcsőnök telvetéle
BelItIdi éra4kps~irok bevéoetei (Ill. +...+ 11.4.)

s to
6.
6.1
6,2,
63
64
65
7.
7t
7,2.

It.
1,2,
Ii 3
11.4.
~

12.1
122.

Fotjalási célú bellölda értékpapirok beváliása, énékesitése
rorgatási célú belfölda énékpapirok kibocsátása
Befektetési célú belfölda énékpap&ok bevillása, énékesiiése
LekötÖtt baakbetet
Msaadvdny igtáybevélele (12,1+ 122.)

l~.

Előző év költségvetési maradviolyátsak tgéttybevélele
b)özo cv valkozaos etiaradvanyat’ ‚geaiybevetele
Bellttdi Ilaanrairotás bevéletei (13.1. + ... + 133.)

3 I
‚3.2.
133
14.
14.1
4.2.
14.3.
14.4.
IS.

Allattátáztatsásott belek megelölegezaisek
Allansházsarsison halak megelólegezések tőrlesztése
közponn iran~nloszern lamogilas
Kilrlldi Oaaasaairosdo bevélelei (14.L+.. ‚4.4.)
Forgatás célú külfÖldi énékpspirok beváltása. értélsesitése
Btfekieiéoi célú külföldi értékpapírok bevittisa, énékeoitése
Kolfölda éesélcpapirok kibocsátása
ktaloélda btielet, kőlcsönők Idvetele
Adóoságlioz nem ltapcaolódó arkmaaaékea Ogytelek bevételei

819*5674
20 921 964
29160 750
II 914 649
2042 480
10 945 83’
6 234 7*0

ó 234 710
703*3436
70383 436

33550 000
29400 000
4400000
25 000 000
4 000 Coo
ISO 000
19210 789
300000
4 288 585
t 907 902
540 000
523 590
9 605 712
I 100 000
IS 000

240000

240000

lIt 674 679

30 *7* 742
30 878 742

16.

FINANSZÁROZÁ$t BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +

II.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZtROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

...

+15.)

30 878

742

242 553421

KIADÁSOK
adatok forintban

1 ot r’ibiéat
Se’
I

I.
I.’.
±2.___
3
‚.4.
~ 3_
6

I 7
~8
~ 9
I 10.
I II
I ‚2.
I 13.
I 14I 15
2.
21
22
23.
2.42.5
2-6.
2.7
2.8
2 9.
2.102.’ I
2.12.
213.
3.
3.1.
32
4.
5.
3.1
52.
5.3.
6
6.1.

6.2,
63
6.4.
7.
7.’.
7.2.
7.3.
7.4.
75
8.
81
8.2
8.3.
8 4.
9.
‚0

Kiadási jogciniek

2019. évi eliirís’y.at

1

3

MúIeödéai kSltiétwlés kiadásai (1.1+. .+ .3.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő áculékok ás szociális hozzájásulási adó
Dolc~ kiadasok
Ellásonak pénzbeli jutistásai
Egyéb múkódési célú kiadások
- az 1.5-bő’: - Elvonások és befizelések
- Garancia-és kezgss~véJIalásból ksf3zetés AN-n belülre
-Visnzaaéritendö támogatások. kölcaonök nyújtása AH-s belolre
Visozatinitendö tán~lások. ktlcsőnök iorlesz’ése AH-o belolre
- Egyéb működési célú láaaegatáaok AN-n belülre
. Garancia do kezességvállalásböl kiözeléa AN-n liivülre
. Visszatérítendő sám~tások. kölcnőnök nyújtása All-n kivralre
- Árlciegéoziések. ásiém~tisok
- Kamattásne9atások
. Egyéb működési célú táono»tások állasnitázianáson kivülre
Fellaalmozalai leiIlségwlét Idadisai (2 I +2 3+2 5.)
Beruházások
2 1.-ból EU-s fotTásbél megvalósuló beesaltázás
Felújitások
2.3.-böl EU-a forrásból mnevaléta)ó falúiilás
Egyéb fellialnoozisa kiadások
2.5 -bőI
- Garancia- ás keztenégvóllalásból kiüzgiés AN-n balüire
- Vaaazaiéritendő ümogylások. kölcsonök nyújtása AN-n belaire
- Viaazatedtendo táanogatámk, kölcnönök Iörleazaése AN-n balúlre
- Egyéb felhalmozási célú siraegatások All-n baltlre
- Garancia- ét keamég’-állnlisból kiözetés AH-a kivuire
. Vaaaza’erjtendő cámegatátok kölcsönök nyújtása AN-n kavtira
- Lakásoáonogatás
Egyéb felhalmozási célú táns~táook állssnthánarsáson kívülre
Tartalékok (31+32.)
Altaljsacstaosalék
Céltactalék
KOL1SÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-. kilcaönlldeafléa Íllaaabásfarláaoa IdviGIre (5.1. +
+ 53.)
Hosszú lejáratü hitelek. kblcsöntk iörlesztése
Likviditási célt) hitelek. kölcaoaök törleszsése pész~i vállalkozásoiak
Rövid lejáratú hitelek. kőlcstnők etelesztése
Belitldi érlétepapirok Idadisal (6’. + .. + 64.)
Fargalám célú balfüldi énékpapirok vásárláta
Forantási célú belföldi énékrapirok beráltása
Befektetéai célú belfoldi értékpapirok vásátijsa
Befektetési célú belföldi énéko~irok baváliása
Belmldi llaamuairozía Idadásai (7.1. + .. + 7.4.)
Alan-dijzianáson belüli m~Iől~aek folyósitása
Állantáztanáson belüli ttaegelőlegezéaak visazafazetése
Pénzeazktrók balélként elhelyezdae
Pénzügov lineg kiadásai
Korpono rjsayitóazervi ts~iások folyésilása
Kalmldi linansálrosát kiadásai (6.’. + ... + 6.4.)
Forgalási célú külföldi érlékp#irok vjsárlása
Befektetési célú külföldi énékpapirek bevállisa
Külföldi ériékpapirok bevéliása
Külföldi hitelek. kólcsönók ttdeazleae
FINANSZjROZÁSI KIADÁSOK ÓSSZESEN: (&+..+&)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KŐLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

84 824 95’
24 229 669
5 061 04’
36293 602
7 350 000
II 890 639
‚80 049

II 110 590

100 985 497
2 672 080
9~ 313 411

I 643 280
I 643 280
117 453 728

50 577 865
2 445 88’

48 131 984

50 577 865
238 03’ 593

És

KIADÁSOK EGYENLEGE
adatok forintban

A sttábjá:aI
( ldliaém-eléal ~i(élebk9. ear- ldhaé&’eléá adadások-I. eafl(+J-)

I

Kakaf~veiéi ~‚ai.i8k%let

I.

Fi.aaniavzáá Isevéieael’ ldadieakrryeálere (fhiaaaaámnial his-életek ‚6. ear flaaaaaimzásl ldadáask9. ear) (i-i-)

l.a 220 951
19699123

l2.A.mellékletaz 1i2019 (11112.) Önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi őnkormhyzat 2019. évi Költségvetés Önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK
L st tdbtáwt

adat okfori,atban
Bevételi jogcim

I

I.
2
I 3
I 4
.5.

:c

2
Onkonnánvzae működési támeplisal (I.t.+...+.IL)
Helyi Önkormányzatok múködécések állalásos támogatása
~onnáayzatok egyes kóntevelési feladatainak támogatása
Önkormányzatok ezoctá)ts ás gyermekjéléta feladatainak támogatása
Onkoenányzatok k’almráits feladatainak támogaláta
Működési célis köspoettositots előtráotyzatok

5 7
5.8,
59

Helyi onkoemanyzalok ksegosnti larnogalasai
MúkSdéai célú támogalások éflsaalaájsaaiásoo belülről (2.l.+..+.23.)
Elvonások ás beftzetések bevétele’
Mükodési célú garancia- ás kezességváilalásból rnegtérú)étek
Múk&Jéta célú vtttzatérileotdö támogatások, kolcsonok v’sszatéeűlése
Működési célú vítszatétitetodé támogatások, kOIcaOno& igénybevétele
Egyéb működés célú támogatások bevételei
2 5,-bot EU-n lamogatas
Fellaalmoráti célú (ámotáaek éllaaaja*staatisoa belülről (3.I.+..+3.&)
Felbdmozáss célü Önkonnányzan támogatások
Felhalmozási célú garancia- ás kezességvéllaláabé,l megtérülések
Fglha)enozáti célú visszatérátondő tésnogalások, kőlcseotök visszatérúlése
Felhalmozás célú vigszatérátendó ldflogatások,_kolcoonok_génybevétele
Egyéb felhalmozási célt) támogatások bevételei
3.).b0l bUt lastiogatas
kösbatalmI bevételek (4J.+4.2.+43.+t4.)
Helyi adók (4.1 1+4.1 2.)
- Vagyoni áptiaú adok
-Termékek ás azolgáitatások adás
Gépjinniadó
Egyeb anthaszntalati ea tzolgaltatáss adok
Egyeb késaalaitta bevetelek
Működési bevételek (5.t.+...+ 5,10.)
Késaletéttékesités ellanétiéke
Szolgáltasások ellenénéke
Korvetiteta tzotgáltatáaok énéke
Tulajáotaosi bevélelak
Ellátása díjak
)Uzisnlésoetáltalásiosforgalmaadö
Altalános forgalmi adö vistsalérátése
biztásilói kárlérités
Kamatbevétglek

6.

Egyet mttodess besetetek
FelhatmeoMl bevetelek (6.I.+...+6.5.)

2.

22
2.3.
24
2 5.
2 6.
3.
3.1.
3.2.
33
3,4.
3.5
36
4.
4.1
é,t t
4.1.2.
4.2
43
4.4
5.
5 t
5,2.
5.3.
5,4,
55

j.~_

~
6L_
6.2
6.3
64.
6,5.

7._

Ii
72,
7 3.

iT
8
8 I
8.2

aj
8.4,
9.
10,1
to,2.
0,3.
II.

tI I
I I 2.
II 3
11.4
Iz
12 I
12 2
I~

13.1
3,2.
13 3.
14.

14 I
14.2
14.3
4,4.
IS.

ltmnateriiliojavak énékesítése
tttgatlaotok ésiékesitéte
Egyéb tárgyi esáisőzők ée’ékesitése
Réazcaedéaek ésiékeaitéae
Keszesedeses mepz’asesehezkapcaolodo bevetciek
Miikődéd célú átvett pé.tmazkzzgk(7,l.+ ‚..+ 7.3.)
Működési célú garancia- ás kezottégvátlatásböl megtérülések AH-ot kivulról
Működési célú vistzatériletldö lámogatások. kötesőnők visszatér All-n kivolrőt
Egyéb miikodéá célú átvett pétazeszkőz
13,-bel LU-s taanogataz (közvetlen)
Felhalmozási célú *0w” pénnssközák(8,l.+8.2.+8,L)
Felt’altrL célú garancia- És kezességvállalésböl naeg’éruléaek All-n kivúlről
Felhaltts célú v.aszaté,iteatda támogatások, kőlcaon& v,stzaoér AH-t’ kívülről
Egyéb faihalmozis célú átvett pénzeasköz
8 3..bd EU-a tamogataa (közveöen)
KÖLTSÉGVEtÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l+...+8)
1111cl-, kZlcate’(el’élel áilsaiahássanáseo léttúlről (lO.t.+1033

2019. é’4 eléiráaysaö
3

38 816 635

38 816 635

I 957 936

I 53k 926

415510

3 5°°

500000

soo too
41 274 571

HonoS lejáratú tattelek. kotcsoaők felvétele
Likviditási célú hitelek, kÖlctotaÖk felvétele pénzúgyi villalkozásiól
KOvid lejaratia tattelek. tolcsondé Idvetele
BelltIéi értékpatlrok bevételei (III. +...+ 11,4,)
Forgatása célú b’Nds énékpapirók beváltása, énékesitése
Forgalása célú belfotdi énékpapirok ktbocaátása
Befoktetéti célú belföldi énékpapirek beváltása, érlékesilése
belettetesa cpu bettöl’ enekpapirók bbocsalasa
Maradvény igénybevétel. (12.1, + ‚23.)
Előző év koltségvelési maraáványázaak tgénybevétele
Elozo es vsaozasa niaradvanyant genybevetele
BeIrbIdi üaaa,ndrozáa bevételei (13.1. + ... + 133.)
Allamitézvajiásott bclOli negelőlegezések
Allanátáztanison belúll mogeltlegezések tőtletztése
betetek megszúittetese
KWttldi őa’aanálrosás bevételeI_(14.l.+..j4A.)
Forgatás’ célú kolfolda ésiékpapirok beváltása. énékesatése
Befekletéai célú külfÖldi értékpapirok beviltisa, énékesitése
KalfOlda énékpapirok kibocaátása
kúttandi hilelek, kőtctoetók lelvetele
Adógeágboz nem kapcaolódó tsánasazék.e ügyletek bevételei

1’.

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ŐSSZESEN: (I0.+ ‚‚+15.)

I?,

KÖLTSÉGVEtÉSI ÉSFINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2 625 158

2 625 158

2625158
43 199 729

KiADÁSOK
Zst táblázat

adatok forintban
Kiadási jogcimek

I
I.
I I
I 2
I 3
! 4
I 5
1-6
1.7.
1.8.
.9
I ii
12.
II
Ik
.15
2.
2.1
2223.
2.4.
25
2.6.
2,7
28.
2.9.
2.10.
2 II

20”. éni eldirisynt

2
Mükadéni köItnér’eléa Iáadáaai (I 1+ + I 5
Személyi lutlalisok
Munkaadókat erhelőjánslékok ás szociális borzájánalasa ado
Doloed kiadások
Ellálottak pénzbeli jullalásai
Egyéb múkődéoi célú kiadások
- az 1.5-bal - Elvonások ás befizatések
- Garancia- ás kezességvállalásbél kifizetés Al-I-n belülre
-Visszsiérltendö táinseatások. kolcsonök n~~iása All-n belülre
- Vinnzalérálendö táinogalások. kőlcsónők iorlesznéne AN-n belülre
- Egyéb nükodésa célú támogatások AN-n bolúlre
- Garancia ás kezesaégvillalásböl kiflzelés AN-n kivülre
- Vitszateoiiendő lanlogalasok. kolcsónők_nnijlasa_AN-n kivülre
- Árkieg~tesek ánünisatasok
- Kasnalsainogalasok
- Egyéb működési célú tÁzn~iisok illannjiáztansáson kivülre
Felhalmozási kiltaégwtés Idadásai (2.1.42.3.42.5.)
Berubáziso&
2.1.-bál EU-n forrisból nsam-alösulö beruházás
Felújilüsok
23-bál EU-s fottüsból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
25.-bál
- Garancia-én kezesságvillaiásbél kifizetén AN-n belülre
- Visszaléritendá támogatások. kölcnőnők nyúáisa AN-n belülre
. Vinszalérilendö Iáanogalások._kölcsonók_lörlesnése_AN-n_belülre
-_Egyéb_felhalmozási_célú_lüm~lisok_AH-n belolre
- Garancia-_ás kezaségváilalásbél_kifizetni AN-n_kívülre
. visszaléoilenda_lázTneealások. kolcsönök_nyújtása_AN-n kivúlre

2.12.

-

2 13
3.
3.1
3,2
4.
5.
5 I
5 2.
53
6.
6.1.
626.3.
64.
1.
7

3
39 491 780
22 302 580
2 223 204
9473 399
992 091

4 992 097
2 150 155
812800
I 317 355

Lakáslirnogalás

Egyéb_felhalmozási_célú_támogatások_éllanthánanáson kivülre
Tartalékok (3.1+33.)
Altaldsoos tausalék
Céltansalék
KÖLTStGVETtSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel- kalcnöaaeirteoauén államhisiartánen lá’sűlre (SI. + - + 5.3.)
Hosszú lejáratú hitelek. kölcsonők őrlesatése
Likviditási_célú hitelek. kölcaőnŐk_onleaztése pénzogya_vállalkozásnak
Rövid lejáratú hilelek. kolcsootok törleoztése
BelitIdi éflék,a,irok Idadásai (61+
+ 64)
Foratasa célú belföldi értékpogirok vásárlási
Forgatisi célu belftldi értékpapirok bevallása
Befekleless celú belföldi enékpaplrok vásárlása
Befeklelési_célú belföldi_éolékpapirok_beváltása
BelBIdi linannaírnaás Idadásai (7.1. +
+ 7.4.)
Allaenlsáztansáson belüli me~l6Iega&k folvisitisa
-

j2

Allan~azlanason belüli mcselolegezések viunzalizetese
Penzenslobzök beléiként elhelyezene
Penzoevi lisane kiadásai
Killtldi finannalrosia Iáadáaai (6.1. +
+ 643
Forgilas céla kolmidi ersekpapirok vasarhasa
Befektetési_célú külföldi_émtékpapirok_bevültüsa
Külföldi étsékpapirok beváltása
Kiilf~lde Isilelek. kölcnönök iörlenztése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

73
7.4.
8I I
8.2
8.3.
84
9.
00.

4 170 964
4 170 964
45 792 899

2 623 658

2 628 658

2623 658
43 421 557

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
S sz táblázat

adatok forintbaan
ldadiaakl-

I

KoIintri-eiéé bláaMstlel I I~liaég’-eié.l ~‚-éaeIek9. arm- 165i,t5veiéé
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Fisa.pimeiélx’éiekIi.léadáaoketw*eg (fiaaaalmuáébnválekklá.aor-flaa.nimeáj Idadáark9. aaO(+t-)
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13 A melléklet az 1)2019 (III 12 ) onkormanyzati rendelelbez
J~szboldogháza Községi Önkormányzat 2019’ évi Költségvetés Állami (Állam igazgatási)feladatainak mérlege
BEVÉTELEK
1.

at táblára!

adatok forintban
Bevételi jogcim

-‚

I.
I
I
I
I

I
2
I
4
S

ZIZ
2.
2 I
2.2
2.3
24
2.5
26.
3.
3.1
12.
33
3.4
35
3.6.
4.
4 I

:~. II

4 I 2
4
43.
~

5.
5.1
5 2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5 9.

s~o.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
~5.
7.
I l~
7.2.
73
~5 4
8.
8.1
8.2.
8.3.
g 4.
9.
lU
hO I
10.2.
0.3.
II.
It
II
II
II

I
2.
3.
4

L’

2 I
2.2.
„.

13 I
132.
3.3.
t4.

14 I
14.2.
4.3
14.4
IS.

2
Onleomsástvzat mllkidéti_t’aetal’aai (I.l.+...+.i.6.)
Helyi bskormányzalok működésének általános támogatása
Otakonnányzatok_egyes kön’eveléai feladatainak támogatása
O~c’mányzstok szoc,ális ás gyermekjóléo feladatainak támogatása
Onkonninyzatok ketltsaráita feladatainak támogatása
Működési célú központoétots elöirányzatok
Helyi poemanyzatok kiegesnto lamogalasas
Mük3déai célú a*aaotalások áltaaslaásssrláaon belülről (2W~...+.2.L)
Elvonások é~ befizetések bevételei
Működési célt) garancia’ ás kezeaségrállálásból megtérülések
Múkódési célú vtsszaléritendó támogatások. kólcsőasők vistzatétúlése
Múködési célú visszatétitendó tásnogatások. kólcaanok igétsybevétele
Egyéb múködési célú tánnogalások bevételei
2.3.-bel EU-s tsmogatas
Felbalnsozálai_célú_iáanogaiások állaamltásartáaoa_belülről_(3.1+.. ‚+3.5.)
F&saimosám célú önkormányzat támogatások
Failtalmozási célú garancia- ás kezességváltaiásbél megoétolések
Felhalmozási célú visazatédtendő támogatások. kölcsönöle viatsatérálése
Felhalmozási célú visszaléritetsdó támogatások, kőlcsőnők igésybevétele
Egyéb felhaimozása célú támogatások bevételei
3.3.-bel baj-s tatnogatas
Kldiaialmi bevéletek(4.l.+4.2.+4.3.+4.4.l
Helyi adók (4.1.1+4.1 2.)
Vagyon épussi adók
Termékek ág szolgáltatások adói
Gépjinitiiadó
Egyéb árubasználata ás szolgáltatás adók
Egyeb kMtatdttg bevetolek
Mileidégi be’4telek (5.I.+...+ 5.18.)
Késeleténáesités ellanértálge
Szolgáltatások eltenétléke
Kózvetitcet szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátás dijak
Kiszánáázots általános forgalmi aba
Általános forgaltisi aba viegzatérilése
Kantatbevétetek
Egyéb pétszogyi műveletek bevételei
Egyet mtakődess bevetelok
Felbalmorid bevételek (61.+..+6S.)
ltmtaatenihinjavak énékesitése
Ingatlanok éstékesitése
Egyéb tárgyi eszleozők énéketitése
Réazesedések énékesitése
Keazesedmek megsruneaebez kapcsdodo bevetdek
Múliadési célú átwtt pénaetzlegzik (7.l.+ ... + 7.3.)
Működési célú garancia- ás kezsetégválialisböl megtérsőések AR-n kivülra
Miikődéti célú viegzatériteadó támogatások. kölcsönők visszatér. All-s kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeazleöz
t.3.-bot EU-s taltiogatas tközveües)
FelhalmozásI_célú átsett_pénsendelrZk t8.l.+8.2.+83.l
Fetbalm. célú garancia- ás kezesuágvállalásból ncgtérolések AH-o kívülről
Felbalm. célú viaszatétitendö támogatások. kőlceinők vitszatér AH-tI kivalral
Egyéb felhaLmozási célú átvett pétzaszk&
5.3.-hol EU-s tamogatas (közveces)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI’ 0SSZESEN~ tl+...+8)
Hurl-. leilctőtafrlvétel álla’aaliásaartásoai_ldw3Irdl_tIO.I.+l&3.)

.
-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcaösök felvétele
Likviditási cálá hitelek, kólcsönók felvétele pénzügyi vállalkosástál
Kővtd lejarana hitelek, kölcsottók tetvetele
BelitIdi érlékpa~irot’ bevételei (III. +...+ II.’.?
Forgatás célú betfőlda értékpapirok beváltása, éoiékesitése
Forgatási célú belföldi éroékpapirok kibocsátása
Befektetégi célú belföldi énékpapirok beváltáaa. áriékesiténe
beőekteteat celu beltsída enekpap’rek k*octataja
Maradvány igénybes4oele flit. + t2.2.)
Előző év költségvetési maradványának tgéoybeeétele
bIotó cv vilaeozasa maradvanyant ‚genybevetele
BelfIldi Ilaansairorás bevételei tt3.t. + ... + 133.)
Allsnujtázoanáon beloli megelategezések
Allaastltázsarsáson baltát .segelllegezések törleasiéoe
betetek ttIegtzsantetne
KWflIdi Ilaantairozis bevételei t14.l.+..t4.4.)
Forgatási célú külföldi énékpapirok beváltása, érsékesátése
Befekteténi célú külföldi énékpapirok betiltása, énékesitése
Külföldi énsékpapirok kibocnátása
KoltÓidt bttelek. kötcaöetök telvetele
Adónaáglaozneoi taapcaolódó ezániiszúleos a~yieiele bevételei

16.

FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (ID. +

17.

KÖLTSÉGVETÉSt

ÉS IzINANSZJROZÁSI

...

+15.)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1’)

2019. éti eIóiráaiy~t
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KIADÁSOK
adatok forintban

Zst láMózai
Si;;
I
I.
I I.
12,
3A.

5_
6
7
I I
I 9_
I 10
II
12
U
14,
5
2

2 I
2.2
2.3.
24
2.5.
2.6.
2.7
26
2.9.
2.10
2.11
2 12.
2 3
3.
3.1
3.2.
4.
5.
5 I
52
5.3.
6.
6.1
6.2.
6.3.
64
7.
7 I
7-2
7 3.
7.4
8.
1.1
323.3.
1.4.
9.

Kiadáél jogciaaatl’

2019. Si eliirdalyzal

2
Múkédéni kélenégseeén ldadásai (I 1+ +1 5)
Személyi juttatása1’
Munkaadókat locSoló jinslékok ás szociális hoá;ánslása adó
Dol~ kiadások
EIIáio?tak pénekeli jutsatásai
Egyéb múkődau célú kiadások
- az I 5-bél: - Elvonások is beOzalésak
- Garancia- ás kczoas~vdJIalásbóI kifizetés AN-n belúlre
-Vioszstéeitendo tánio~tázok. kéicsénök nyilisa AN-n belislre
- Visszatérileisdó tás~tások. kólcsónök törlesztáse AN-n bolnire
. Egyéb múködéni célú iósnc~tások AN-n belülre
- Garancia ás lcenasségvállalásból ki6zotéa AH-e kivolro
- Visszatéritaoidö lánionatások. kölcsönök nyújtása AH-e kivoire
- Árkiegézátések. ánaassopidsok
- Karnaitárnoealasok
- Egyéb rniskbdéo célú iámcaatások állartltéasaniisnn kivoire
Feahajinozáni kélaajnecia ldadáaai (2.1+2.3+2.5.)
Berulsáiáook
2.1 -bél EU-s kocSiból nsegwal6nialó beruházás
Falújitasolc
2.3.-b6l EU-n fotrásbol menvalosulo felüjitás
Egyéb felbaliasozia kiadások
2.5.561
- Garancia- ás kezessegváilalásból kifizetés AN-ia balelra
- Visateeitendo lániogatísok. kölcnonök nyújlása AH-is belálre
- Visszaiéislendb tám~Iisok, kÓlcnőoiOk törlaszténe AN-n belnlre
- Egyéb felhalnaozási célú aámopiások AN-n belnlra
- Garancia-ti kozosnégvéllalásból kifizetés AN-n kiválre
- Vtsszaiéviiendé támogatások. kölcsönok nyújtása AN-n kivnlre
- Lakdssénaoplás
- Egyéb fellsainsozást célú aám~tások állasnháztartáson kivnlre
Tarialékak (3W+32.l
Altalénos taisalék
Céltanalék
KOLTStGVETESI KIADASOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-. k$lcnöaaörieazáés ilI.,abázsartáson lénülre (SI. + .. + 53.)
Hosost3 lejáratú hitelek. koilcson(& törleszténe
Likviditási célú hitelak. kelcnönek törlaszaésa penzósgys vailalkozasnak
Rövid leiayaiu hitelek. kolcsőnók tödaszléne
BeObidI éiidkparérok Idadásai (6.1- + .. + 6k)
Forgaida célú belföldi éviékpapirok vásázlisa
Forgaiasi célú belföldi énékpapirok bevallása
Bafeklelesi celia belföldi enekpapirok vásárlása
Befekietesi célú balfóldi enékpaptrok beviltase
Belföldi 6i’ansairo,Ás ldaéásai CLL+ .. + 74.)
Allansháztanáson belüli megalélezonek foIy&it~
Allamházaariáson belüli menlélegazenek vinszafizetese
Péinoszközök beiétkéne elhelyezése
Péo’z0g~n long kiadásai
xrnlNdi Ilaaasülroaás Id.dáaai (61. + + 6.4)
Forpiasi celia kialföldi evtékpapirok vasadása
Befektetési célú külföldi énékpapirok beváitasa
KülfÖldi értikpapirok baváitása
Külföldi hitelek. kölcsössók törlaszaene
FINANSZLROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+48.)

10-

3

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

ÉS

KIADÁSOK EGYENLEGE

‚E at tó Hátat

adatok forintban

a

Kölaségzathi kül.’. *h*a

( ldiuiale’-eléé tevéaeklc9. nor- kelaaég’-ea(ai tdadisak4 air) (~I-)

2.

Fin.nzimnád k’-éa.Ielt.lédinokr,se.kee (n.a.aiáwz*á te’-(aeleklentar isnauútu*áéldadánnk9aifl(,t-)

I/B.melléklet az 1/20)9 (III 12) Önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi őmkormámyzal 2019. évi Költségvetés Intézmény Ószevont mérlege

Jászboldogházi Mesevár Óvoda
BEVÉTELEK
adato* forintban

I. n láNdzsa!
Sor.
I
I.
I I
I 2
I 3
I 4
I 5
I 6
2.
2.1
2-22.3.
2.4.
2.5
2.6.
3.
3 I
3 2.
33
3.4
3.5
36
4.
4 I
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.3.
~4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
6.
6.1
6.2.
6.3
6.4.
65
7.
7 I
7.2.
7 3.
74~
8.
8 I
8.2
8.3.
g~
9.

Bevételi jflcim

1’

2
miikődéai_lámozaláas (I.I.+...+.i4.)
Helyi őnkorniányzalok n’~*6désének általános támogatása
Onkonnányzatok egyes kózncvelésa feladatainak támogatása
Onkormásayzatok szociális ás gyeinekjólét feladatasnak isaogatása
Önkormányzatok kuliurális feladalasnak tánaogatisa
Működés, cél& kőzponsositon_előarássyzatok
Helyi oekornnanyzasok ksegennto lamogalasas
Miilsődési célú Iáanogaiások állam ásaarsáson belülről (2.l.+...+2$.)
Elvonások és beíszelések bevéleles
Működési célú garancia-és kez’aségvéil&ásböl megsérülések
Működési célú vtsszzlésilendő lásnogalásole, kblcsőnők visszatéttslése
Múkedéni célú visszalénilendő_lársaogalások. kölcaonok_igénybevétele
Egyéb mükodésa céiü ténsogalások bevétele,
~ 5.-hP EU-s laniogalas
Felbal.noráai célú s~oealáaol’ állaatébáálarséaon belOIril (3.l.4-...+3.5.)
Felhalmozása célü ldconnányzzli lámogalások
Felhalmozási célú garancia- ás kezességvillalásból_mcgténoléaek
Felhalmozási célú vssszatédtendó támogatások. kölcsóosók visszalérülése
Felbalmozisi célú visszatétisendb sionogasások, kölcsőnök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú ‚ásasogatisok bevételei
a.) -hol EU0 lamogalas
Kbbatalml bevélelele(4.l.+43.+43.+4.4.l
Helyi adók (4.1 I +4.1 2.)
. Vagyoni sipunts adók
‘Termélcek ás szelgiltalások idol
Oépjáasnűadó
Egyéb áruhasznélao és szolgállalása adók
Egyeb koataltta hevelelek
Miikődiési bevélelel’ (5.l.+...+ 5.10.)
Kéaálaténékesités ellenénéke
Szolsállalásök alleslérléke
Közvetileit szolgáltatások énóke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási dijak
Kiszásnlázon általiaoa forgalma adö
Allálénos forgalmi adö visszaténitése
Karnalbevélelek
Egyéb péttzogyi tnoiveteiek bevételei
Egyeb muk~ess beveldek
FelbalmorAsi_bevételek (6.I.+...+4.5.)
ltmnaeeeiális javak énékesitése
Ingatlanok értékesitésa
Egyéb tárgyi euúőzök ériékesiiése
Részsaedésck ériékesilése
Keszenedesek naegsasssesehez kapcnolodo beveletek
Működési_célú átvetI_pén~tsJebnZk (71. + ... + 7.3.)
Működési célú garancia- ás kczenségvéilalisböl megtérülésdc AFt-n ktvölről
Működési célú vitszalésilendő sásnogalások, kölcsónők visszatér. MI-n kivúlról
Egyéb működési cétui álvert péiszeszkóz
Ij..bd EU-I lamogalas (kozvellett)
Felbanserási célú át-mIs_$nasakősbk (8.1+8,2+83.)
Felbairn. célú garancia- ás kezességvillaiásból megtérulések AH-e kívülről
Felbajtn. célú viaaatétítetsdó téstsogatások, kölcsönölc visszatér MI-n kivülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénszesakőz
a 3.-hol EU-a tamogalas (kozvedets)
KOLTStGVE’ttsl BEVÉnLEI’ ÖSSZESEN: (I+.,.+a)
HItel-. kllcslaklvétel állama’ánaroásoa W’úlről (10.1+103.1

101
10.2
10.3.
II.

Hosszú lejáratú hstelek, kölcaőnók felvélele
1_ikviditási célú hitelek, kölcsónlk felvétele pénzügyi villalkozásiöl
KÓvid lejarana alPok. kölcsonok telvetele
Belmldi_érték,aWr,k lse’álIelei_(I II. +...+_11.44

II
II
tI
II

I
2
3.
4.

It.

12 I
12 2

3019.éül rlőöránysal
3

Cl.kon,aáaavzat

2 547 542

2 547 142

10 000

10 «5Q

2 557 142

Forgatás’ célú belföldi éosékpapirok bevállása, értéicesliése
Forgatási célú belföldi étsékpapirok kibocsátása
Befekletési célú belföldi énékpapirok beváltisa. érsékeéléee
tIdekietesa cpu beltoldi enekpapsrck kibocsatasa
Maradvány igénybevétel. (12.1. + 522.)

~‚

Előző év koltségvelos maradványának ‚génybevésete
tlozo öv vozasl snaradvanyanak igeeybevelöle
BelfIldi Onaaedrods bevételeI (13.1. + ... + 133.1

13.1
3.2.
13.3.
13 4
14.
14 I
14.2
14.3
14.4
IS.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
Allamliázsansison belüli megelölegezéoek lőrleusiéue
Központi rányilánzervi támogatás
HelyIek megsziantetese
KolmIdi flnanaálrods_bevételei_(54.5+... 14.4.)
Forgatása cölú külföldi értékpapirok bevállása, érlékesisése
Befektetési célú külföldi énékpapirok bevallása, énsékesiése
Kúlföldi érlékpapirok ktboctáiisa
köeIolds hitelek kolcsonok electrIc
Adóaai~oznem kapcnolédó nánasamleoa űgylelek bevélelei

16.

FINANSZJROZÁSI BEVÉ’WLEK ÖsSZESEN: (10. +

57.

KÖL7~ÉGVETÉ5l

És rlNANszjRozÁsl

32 300 549

...

+15.)

BE”ÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

323

549

32300 549
34 857 691

KIADÁSOK
adatok forintban

2 a táblázat

Ii

I
I.
1.1
I 2.
I 3
14.
I 3
1.6.
I 7
I.).
9
10
ii
112
114
I 15
..

2.1.
2.2.
2 3.
2 4.
2.5.
2-62.1.
2 8.
2 9.
2.10.
2.11
2-12.
2-13.
3.
31
3.2
4.
5.
5.1
52
3.3.
6.
6 I
6.2.
6.3.
6.4.
7.

71
72
7__
74
&_

Ii
8.2.
8 4.
9.
10.

Kiadási jogeimek

2019.454 eléiránysal

2

3

Működési köllaéswlén Idaddoat (I 1+ +15)
Szesosolyi jutialások
Msnkasdókai lerheló iárulékok 45 szociális honájájulási adó
Dol~ k,addzok
EIIálo?salc pénz~cli jiatlolásoj
Egyéb milcődési cél& kiadások
- sz I 5-bóI: - Elvonások és befizesések
- Garancia. és k~sségváIIalásbél kifizetés AR-n belolre
.VlSizalérilendi lám~lások. kölcsöosök nyújtása All-n belolre
- Viaszatéritendő támogatások. kölcsönök lórleasiéie AN-n belúlre
- Egyéb mikidesi célú tts~iások AR-n Sebbe
- Garancia ás kezess~vilIaIásból kifizelés AN-is kivülre
- Viaazatcoiiendo tinsoplisak. kőlcsónek nyújtása AJ-t-s kivolro
. Arbme~lesek. írtéirinaalisok
. Kaniattánscgaiások
- Egyéb nikődéa, célú támoniások ájlanáliázaanáson kivülre
Felhainnoadli klltaéretés Idadásai (2 I +2 3 +2 5-)
Benahizisok
2.1.581 EU-a foniabél ncgyajótuló beruházás
Felijitisok
2.3.-bál EU-s forrásból megvaldealö felijilds
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5. -bil
. Garancia- 45 kezasnégvállalásból kifizetés AR-n belolre
- Vlgnzalérilendb iö’n~iássk. kőlcsónők nyújtása Alt-n bebolre
- Viaszsiéritendő Iásn~iások. kőlcsőnők törbesziése ASS-n beloire
. Egyéb felhalmozási cilu tam~tasok AN-n belülre
- Garancia- éekaseis&vál&asból kifizales AN-n kivoire
- Visazatédiendó tianoontisok. kölcsiolök nyijidsa AR-n Icivülre
- Lakástámogatás
- Egyéb klhahnozása célú tkn~tások allan,Jidziartdson kinolre
Tarlajékok (33+3±)
Alloidnos tarialék
Céliaitaiék
KőLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Iliad-, kNcoön’őrleamén ‚llaanlsánartásoa LsOIre (5.5. + .. + 5.3.)
Hosszi) lejáraiú hilelek. kilcsönik lörleiztene
Likviditási célú hitelek. kőlcsőnők sőrlnsztése pénzágys vallalkosásnak
Rövid leidratú hilclck. kőlcsőnők törlcsziéne
Bellöldi éroélmspirok Idadisal (6.1. + .. + 6k)
Forgflai célú belföldi énékpapirok vásárlása
Fomalasa cola belföldi enékpapirok beviltisa
Befektetni celu belföldi énékpapirok sásárlisa
Befektetesi celú belföldi enékpapirok beválidsa
BelitIdi ilnaasálrezán Idadásai (7.1. + ... + 7.4.)
Allainlsdzsanáson beli) rnegelöle,ezések folyösiidsa
Allsn-&iiztandson belüli megelilegezések vissnfizeiéte
Penzeszkőzgá bclélkcnt elhelyezeie
Penzúgyi lining kiadassa
KaIltIdi llnaslsdrozás Idadásai (6.1. + .. + 64)
Foroalisi cclu külföldi cnőkpa~rok visárlása
Befekletési célú belföldi énsékpapirok beviiiisa
Kolfoldi énékpapirok bnvdhas.
KOlföldi hilebek. kólcaeaők tőrlesztésa
FiNANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (&+...+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KŐLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

34667 191
26 458 220
5 469 409
2739562

590 500
5

34 857 69’

34 657 691

És

KIt’DÁSOK EGYENLEGE

3.st táblázat

adatok forintban
( l’Bli,trsenkii lm’éteIek9. one- Mhoérvclii Idadásnk4. ooe)é+I.)

I

KOIlaétveaéaa haáa’-.tőbaeo

1.

Fi.arazawaád bovölekkjdadáaske8s.kae (naa.nmwsáoa Ir’éHlrk t6.asr.

n.aansdnnáá Idadi,ak9.ane)(+l-)

-32 300 549
31300549

I/B/I melléklet az 1/2019 (11112) Önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Intézményi Kötelez].! feladatok mérlege
Jásztoldogházi Mesevár Óvoda
BEVÉTELEK
I. n tábtawl

adatok forintban
Bevételi jogdm

I

lv.

Öakoniiáaayza’ ntúleidéai_támogatásai (IJ.+.»+.l.6.)
Helyi Önkoesaustyialok tmikOdcsenct aiidanos tianogalisa
Onkonriányzstok_egyes kóznevelési feladatainak lésnogslása
ö~kon~ szociális ésgyermekjöléü feladalaisak támogatása
Onkonnányzatok kulturális feladatainak tésnogaiása
Múkodési_célú_köwonlositols_előuányntok
Helyi Ónkonnanyialek kiegetalo lasnogilisai
MúIeZdéaI célú tátaentisak államliáaiartásoai belúlről tZ.I.+...+.3.5.)
Uvonasok es bdizelesek bevelelet
Miiködésa célü garancia- is kezesoégeéllálésbél megiérúlések
MűkÖdést célú visszaeérilendö támogatások. kolcuenok vioszatéiolése
MűkÖdési célú visszstérátendb támogatisok._ktlcsontk_igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.5.-hol LU-s tatnogatas
Felhalnsodal_célú_támozatások államli’aaa-iáseei_belülről_(3.i.+...+3L)
Fetsaimozasi cdu OnkorTnanyzaO iasnogat~k
Felhalmozási célt) garancia- ás kesességváilalásbél negtérolések
Fetsalmosis célt vistzalérálendö támogatások, kólcsőtiok visszaiérülése
Felhalmozási célú visszaléritendó támogatások,_kolcionok_igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevéiclci
3.3.-bot LU-s tamogatas
KOdialalmi bevetelele (4.l.+42.+4.3.+4.4.)
Hdyi adok (1.1 I t4 IL)
- Vagyoni tipusú id6k
- Tennékek ás szolgáltatások adta
Gépjáortsúsdö
Egyéb ánabisvsalatá es szolgáltatasi adok
Egyeb k~atsims bevelelek
Múkődiat bevételek (5j+...+ 5.10.)
kc~elerickeaites eleneesse
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetitets szolgáltatisok értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási dusk
Kiszánslázoti általános foegalni adö
Altalásiet fe’galrss. adó vistzaeéeitése
Kamstbevételek
Egyéb péttzssg3i múveletek bevételei
Y~ tttitodett bt”etc~
Felbalmosisi bevételek (6.l.+...+6,5.)
letmiateflutsjav* ersetestiese
Ingatlanok éssékesátéee
Egyéb tárg~l eszktze& étiékeoitéoe
Részesedések éssékesitése
Rezoesedesek ncgtztancscbez kapcoolodo beveldek
Múkődéji célú élve” $nses,je$z$k(7.l. + ... + 73.)
Mtatodess cell garancia- es kezessegvtlaiasbou megtessiesez All-n ljvtalrol
Múkodési célú visszasérutendó támogatások, kolcsónok visszatér All-n kivúlril
Egyéb_ntkedéoi célú átvctt_pénzeszktz
7 3.-bal LU-s tamogatas (bezvetlen)
Felbalmorási célú leve” ~éaaszleisők (8.L+8.2.+83.)
emin’ cit garancia, es kezessegvaaalasbol niegterulesek All-n ktvsalrct
Felbaim. célú vitozatéritendö támogatások, kőlceonbk visszatér All-n kávülral
Egyéb felhalmozási célt átveti pénzesrieoz
8.3.-bol LU-s laniogatas (közvetlen)
KÓLTSÉGVEltSl BEVÉTELEK ÓSSZESEN: (l+..+8)
Hitel-. Itilesóntslvélel államhizaa”ásea_Idvolról_(IO.I,+l03.)
Hosszat lejaralu tetsa, keécsériez lelvelele

10.1.
02.
0.3.
II.

Likviditási célú hitelek. ktlctontk felvételepétuügyi vállalkozástil
Kővtd lejaratu ~telek, kóacsönők telvetele
Belltldi értélep.Wrok bevételei_(I II. +...+_11.4.)
1-orgalast cell betleest crsckpaptrot Devitasa. cnckcsalcoe

~
‚
:1
3
I 4
~
I 6
~‚

21
22
2.3.
24.
2 5
2.6
3,
3t
3.2
33
3.4.
~

36
~.

I
4.’ I
4.1.2.
4.2.
~
44.
4.

s.
5 I
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
56
5.7.
5.8.
5.9.
5 0.
6.
6.1
6.2.
6.3.
64.
65
7
7.1.
7.2.
~
74
g,
g.1.
8.2.
~

8.4.
9.

11.1.
11.2.
~
11.4.
IT.

Forgalási célú belftldi énélcpapirok kibocsátása
Befektetési célú belftldt értékpaptrok beváltása, ertekesitese
Uetekteteaa cdt belldudi etsekpaptrok k~satasa
Maradviny igénybevétele ~t2.l. + 123.)
Liozo cv keátaegvetest enar~vanyin* tgenybetelele

12.1
122
Ii.

LItizo cv vozas ttsaradvanyasit tgesybevetele
Beltaldi Etsamnatrorsis bevételei (13.1. + ... + 133.)
Altttazsanisoa bids megidegezetet

13.1
13.2.
13.3.
3.4.

2019. St eléiríayat

2 547 142

2547 42

10 000

10 000

2 557 142

32 300 549

14.1
4.2.
14.3.
144
IS.

Allartattáztartásta belüli megelólegezések torlesztése
KÖzponti irányitészorvi támogatás
Betelek ntegzoanlelese
KütitIdi ünaansirozás bevételei (14.l.+...14.4.)
1-orgatasi cdt tusoas ettetpaptrok bevitasa. ersckestteoe
Befektetés célú kolfoldi éssékpapirok beváitása, érsékesitése
Kúlt~ldi énékpapirok kibocsátása
Kultollt wick. teicionet telvetelt
Adóssldioznen bspcaolódó rdrnadleon ügyletek bevételei
IrINATiSZIROZASI BEVETELEK 0SSZESEl~l:(t0.+ ‚+154

ló.

KOLflÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+t6)

34 857 691

17.

KŐLTSÉCVETtSI ÉS flNANSZJROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

34 asl’9I

‚4.

32300 ~

32300549

KIADÁSOK
adatok forintban

2 sz. táblára,
Kiadási jogcinaek
I
I.
I I
‚.2
‚.3.
.4.
1.5
1.6.

2019. évi eIiirásiyzal

2
MaIes&ni kiIhétwtés Idadisal (l.l+...+l.5
Személs4 jullalisok
Munkaadökai terhelő járulékok és szociális hoszájásulisi adó
DoIo~ kisdasok
Ellálotislc pénzbeli julialássi
Egyéb stiködésa célú kiadások
. sz t.5-bal . Elvonások is bcfizeiések
- Garancia- ás kezességváilalásböl kifizetés AH-o belúlre
-V’sszaiéri’endi ánaoestások. kőfcsösók nyújtása All-n belúlre
. Visszsiéritend8 áesoantésok. kolcoonok tórlesztése All-n belülre
- Egyéb működési célú lánsogatások All-n belúlre
. Garancia is kezességvóllalásból kifizetés All-n kivolre
. Vinszaléeilesdó líiaosa’ások kólcsónök ny~’ésa All-n kivülre
. Arkseseszileeelc. áxaán,os.lások
- Ksntaninao~iisok
. Egyéb működést célú lisnoevlisok illansbéztanison kivnlre
Felhalmozási kőllnétarlés IdadissI (2.1+2.3+2 5.)
Beruházások
2.1.-bal EU-i forrásból mcgvslöstaló beruházás
Felújiiások
2 3 -bal EU-s forrásból megvalózasl6 fel(ssiiés
Egyéb felhalmozási kiadások
2 5.-bil
. Garancia- it kezemézvájlalisböl kifizetés Aj-l-s belúlre
- Visszatésiteséö tiisa~tisok. kölcsönök sy~tása AJ-l-s belislre
- Vioszatésitendó léna~tiaok. kölcsonök törlesztése All-n belíilrc
- Egyéb felbalmozasi célú taa,~lasok All-n belülre
- Garancia-i5 kezességvállalásból kifizetés AH-a kivialre
- Viaszalérilendi tamc~iasok kölcsösök nyasjtasa AH-s kivülre
. La&ásiisi~tás
- Egyéb telhalenozsss cilu iamc~tasok allattshaztanasos kivülre
Tasidélmk (31+32)
Altalinostaraülélc
Céltaaialék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-. kilcnőmlöglerués állaeahássarláson ldvsilre (SI. + .. + 5.3.)
Hosszú lejáratú hitelek. kőlcsöaök Iőrleazaése
Likvjdilisa_cél’_hilelek._kölcaönök_ögleaztene_pesr3gs,_vallalkozasstak
Rövid_leiézatu halelek._kölcsasök_törleszlése
Belltldi érlék$aWrok kiadásai (6l.+ . + 64.)
Foremast_cilia belföldi_erickpap.rolc_vasarlasa
Forsalási célú belföldi ériékp80irok beviltisa
Befektetési célú belföldi énékpcirok vásárlás.
Befeklelési célú belföldi énékpapirok bevéhésa
BehOld1 Ananaasirozás Idadjaal (7.1. + ... + 7.4.)
Allattsltiztanásos belüli megelölegezések folyötilisa
Allasaslaizaasiésos_belch_negelilegez~k_visszafizetése
Pészeezközök betéikést elhelyezése
Pénzüc’i, inst kiadásai
KölItIdi Aiaaassérozán kiadásai (LI. + . + 6.4.)
Fcrnláai célú külföldi érlékpwirok vásárlás.
Befekieléc célú külföldi éraékpapirök bevaltana
Külföldi énékpapirok beviltisa
Külföldi hitelek. kölcsötsök törlesztese
FINANSZjROZÁSI KIADÁSOK OSSZESEN: (S.+...+&)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

8
1.9.
l0~
II
2
13
4.

.15.
1.
2.1
22.
2.3.
2.4.
2.5.
2 6.
2 7
2.8.
2.9.
2.10.
2.1 I
2.12.
2.13.
3.
3’
3.2.
4.
5.
S I
5.2.
5 3.
6.
6.1
6.2.
6.3.
64.
7.
7 I
7.2.
7 3.
7 4.
-

8.

8 I
8.2
8.3.
8.4
9.
ló.

3

34 280821
2607’ 650
5 469409
2 739 562

190 500
90500

34 471 321

34 475 321

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
.1 st táblázat
I

Keliaég’etéd blásy.athslsiea ( l’Okaöe’elés br’éirlekt. nor. Izlanégvetesi IdadinokI. nor) (4!-)

2.

Fias.nlioeéé Igsételel’ idadéaoknne.Iete lO.anajmzié Len-éislek tó. air- Oanmamr.ád lá.dánsk9. no’) (4!-)

adatokforbat ban
-34 471 321
31 ‚57 691

l/B12. melléklet sz 112019 (III 12 ) Ónkormanyzat’ rendeletijez
Jászbolelogliáza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Intézményi Önkéntes feladatok mérlege

Jászboldogházi Mesevár Óvoda
BEVÉTELEK
I. a tabléozt

adatok fodnilian

~t”

Bevételi

I

2
3
4
I 5
~
2
2 I
2.2
2.3
24
2 5
2 6.
3.
3.1
32.
3 3
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4 I
411
4.1.2.
4 24.3.
44~
5,
5 I
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
3.6.
5.7.
3 I.
59

ZI

~‚°.

6.
6.!
6.2
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7 t
7.2.
7.3.
74
S.
3.1
8.2.
g.3.
g4
9.
tO.
0.1
02.
103.
Ot.
II
II
tI
It

I
2.
3
4.

I~.

12 I
12 2

jagcim

2
O.konsiáaivza( .núl’bdéai_tjmoe.tjsai (l.l.+...+.l.6.)
Helyi örikosrnásysalok működésének állaiá105 támogatása
Cnkomtüyzatok egycs kómevelési feladatainak liataogsláss
Onkonsiányzatolt szociális ás gyeernekjéléla feladatainak lámogatása
Onkornilnyzalok_bialnsrilss_feladatainak tátTsogatisa
Múködésa célú_kö~soatoélolt elösrástyzatok
Helyi ‚nkonnnnyzalok bcgesnlo lasnogalasta
Múkédési célú láaaao5atisok államhjálartáaoa belalril (2.1+. +25.)
Elvonások És belizetések bevételei
Működési célú garancia-és kezességvállálisböl megtéralések
Működési célú voszatéoitendö támogatások, kölctonök vitszalérolése
Múkődési célú viaszatédtettdó támogatások, kölcsoastk génybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.3.-tol LU-s tamogalas
Felhalmozási célú léamotalá okálla báatarlásoaa helOtrél (3.l.+...+3.5.)
Felhalmozási célú_oakonstástyzaú_támogatások
Felhalmozási célú garancia- ér kasettégvállaliabél megtérülések
Felhalmozási célú ‚ssszatétitend6 támogatások, kölcsönök visszaténiléae
Felhalmozási célú_aisszatétilendö_támogatások,_kölcoeetsk_Igénybevélele
Egyéb felhalmozási célú lás-nogalások bevéielei
3) ‘hol LU’S lamogatas
Kédnatalnai_bevételek (4 .1 ‚+4.2 +4 ‚3,4-4 .4.)
Helyi adók (4 I I +4.1.2.)
-Vagyoni tipast adéle
‘ Teonékek ás szolgáltatások adói
Oépjániiúadó
Egyéb ánabasmálati éa szolgáltatási adok
Lgyd, kőalaaialna bevetalek
Múleaéédbevélelek(5.t.+...+5.l0.)
Készleténékesítés ellesértéke
Szelgállalásek ellenértéke
Kozveéteti szotgáliaiások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási dusk
Kiazástéázott általános forgalnt adó
Altaláotos foegalmá adö viaazalérátéso
Kamaibevételek
Egyéb pénzalgyi neiveletek bevételm
bgyeb mtsk~ta bevelelek
Felhalmozási_bevételek (6.l.+...+6.5.)
Itsaastenálta javak éoiékesitése
Ingatlanok étiékesitése
Egyéb tárgyi etzköz& értékesítése
Részesedése!’ énékesitése
K~án
megtzaatieo~tez tapctolodo bevetelek
Múkdidésl célú átveti_pénainzlelrZk (7.1. + ... + 7.3.)
Makodési célú garatteta- és kezeaségvállaiásból megtérúlések AH-e kivialröl
Múködésa célú vioszatédtendö támogatások. kölcaosok visszatér Alt-n kivölről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
I.3..bol LU.a tasnogatas (k~vetlett)
Felbalnaezáai célú átvett $naasskszzk (8.l.+33.+B.3.)
Felhins. célú garancia- ás kezességválalásböl megiérülétek All-os kívátről
Felhalnt célú viaszatétitendó tiotogalaisok. kölcsönök visszatér Alt-n kivúlrót
Egyéb felhalmozási célü átvett pénzeszieőz
5 3 -bot LU-a Iasttogatas (kozveden)
KÓLTSÉGVEIESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4-SI
Mild.. Ii4lcaIa~lvétel állanajaásiartáaoa_lávülrúl_(10.1+10.3.)
Hossni lejáratú hitelek. kelcsonók felvétele
Likviditási célú hitelek. kellcsősok felvétele pétsögya véilalkozáslól
KOv’d lejarats talelok. kölctönök telvetale
BelItIdi érléknpirok bevételei IlIA. +...+ 11.4.)
Porgalist célú belfbldi étiékpapirok beváltása. értékesítése
Forgatási célú beláttda érlékpapiretk kihocoditása
Befektetési céla betfttds énékpapirok bevultésa, énékedtése
belektetesi celia beltöldi enekpaptrok kibocsatasa
Maradvány igényhevétele (12.1.4- 12.2.)

kS

Elözó év kéltségvetéti niaradváayástak igénybtvétele
Llozo cv vitozasa niaradvastyastak igenybevettle
BelitIdi Onaatsirosás bevételei (13.1. + ... +_133.)

13.1
13.2.
13 3.
134.
14.
14 I
142
t4 3.
14.4.
IS.

Allamlsáztanáson balul, negelólegezések
Allanviáztasiásos belt1’ megelélegezátek törleiztése
Köqaoeti irinyitószarvi támogatás
beteiekmegssütitetese
KalIZtéi Baaaaada’orála bevételei (14.1+... 14.4.)
Forgalisi célú külföldi énékpapirok beaál,ása, énékeallése
Beteklelési célú külföldi énékpsptrok bevillása. érléketilése
Külföldi énákpapírok kibocsátása
ktlboldi hitelek kölcsönök letretele
Adósságbeznem k»raolódó asánsiámkos ügyletek bevételei

16.

FINANSZJROZÁSt BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +

t7.

KÖLTSÉGVETÉSI

És FINANSZiROZÁSI

...

+55.)

BEVÉTELEK ÚSSZESEN: (9+16)

2019. évi eIőtrís’ysst
3

K IA DÁSO K
Z st tablazat

adatok forintban

Sor~

Kasdas jogcimek

I
I.
I I
I 2
3.
1.4.
‚.5
1.6.
I 7
Is.
1.9.
1.10.
Ill.
1.12.
113
I

2
Múködéni_kllenégwléi Idaddisa (1.1+... +1_5)
Személyi juttatások
Munkaadókat_terhelő járulékok_ás azocidiis Isonájánslási_adó
Doba kiadasok
Ellásotiak pénzbeli jisrsaeásas
Egyéb működés céla kiadasolc
. as I 5.581 . Elvooások es beflzetesek
Garancia._es keznségvállalásból_kifizetés A}l-n belolre
.V.iszaiesiiendo lamocasások. kölcsonök nyújtása AN-n holdra
- Visszasériiendó_lámogalások._köbcsóeők_Iörlesznise AN-os_belülre
. Egyéb működés célú támoS.iások AH-o belolre
Garancia eskezeiségváilülásbálkir,zeeés AN-n kivúlre
- Visszaseriseedő támogatások. kölcsőssök nyújtása AJ-l-s kivisire
. Azkieaáoültcsek._ásiáenc~sások
. Kamattaoioe.tasok
. Egyéb múköd est_célú_sétnonsások_áilaiatlaásarsáson_kivúlre
Felhalmozási_l’ölsnégwaén_Idadásai_(2__+2_3.~2_5)
Beruházások
2.1.-bél EU-s forrásból_segvalósséó beruházás
Felújilások
2.3.-ból_EU-s forrásból_eneralósialó_felúlilás
Egyéb felhalmozás kiadások
2 5 -ból
- Garancia- ás kczeos~yálIaJasból kífizascs AN-es bclolrc
. Vistzatérleendö lamogasások,_kölcseosők_nyússasa_AN-si_halálra
- Visszatérisendó iáusi~sások. kölcsönók_iörlesziese_AN-si belűlre
- Egyéb_felhalmorist_ccli)_iina~iasok_AN-n_belolre
- Garancia- éc kesgaségvallalasbol_kiflzaiea_AN-si ksvülre
- Visszasériiessdó támogatasok._kölceönbk_nytglása_ÁH-e_kivúlre
- Lakáslássaonsáa
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államházaarsásoe kivülre
Taraaléleok (3.1+3±)
Alsaiánossasiaiák
Céliasialélc
KÓLTSÉGVETESI KiADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Bud-. kaIcs8nl5rlen~js éllamhésaraásoaa_Idvola’_(5.1. + .. +_5.33
Fbosszi) Ie,árati) laitelek. kolcamsok sörlesztáne
Likviditási celú hitelek. kölciöeök sörlessaéae pénza& vállalkosásnak
Rövid_IeláraIú_hitelek. kelcsoesok_sőeleszsáse
BeiltIdi énékpsplrok láadáaai (6.1. + ... + 6.4.)
Forgatás célu belföldi énékprok vásárlás.
Forgatási_célú belföldi_énákrarérok beváliása
Befeklesésa_célú_belföldi_ánékpapirok_vásárlás.
Befekielési_céla belföldi_ertekoapirok_bevallása
BeiltIdi finaaszárorás_Idadásai_(7.1. + . +_7A3
Allerrihazsanasosbehili mcnloleaezések folvósilása
Allaritaziartasos beluli m~lólegezések vusizafizsiése
Péi’zeszközök_besed~éss_elhelyezése
Penzoeys lnng kiadásai
Külföldi_dnaniülroaáo_Iáadíaal_(6.1. + .._+_643
Fasgaiási_célú_külföldi_eraékpapirok_vásárlása
Befeklelésa_célú_kolföldi_éiiékpspirolc_bevalissa
Külföldi éruékpapirok beváliasa
Külföldi_hiselek._kölcsössök_sbrlesziése
FINANSZÁROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)
KIADÁSOK OSSZESEN: (4+9)

5

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
29
2.10.
2.11
2.12.
2.13.
3.
3.]
3.2.
4.
5.
5.1.
5 2.
5 3.
6.
6.1
6.2.
6.3.
64.
7.
7.1.
7.2.
73
74
8.
8.1
8.2.
8.3.
8 4.
9.
10.

. .

.

.

10”. ci, elmranay’st
3
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adatok foriretbain

a

KOIialneéé~ánjOk*i(ldi5aülrwaé’4tekk9.ar-lahoég’rtéáldadi.ak-l.ntafl(+I-)

2.

PIca.

JIoaés~céSekk.Wedinokegyr.leee (li.a.snutonáei lie’éielek 16. air- flansnáiueiii ldadéaib9. seW?-)

l/B13 melléklet az 1/2019 (III 12

)

Önkormányzati rendeletbez

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Intézményi Állami (Államigazgatási) feladatok mérlege
Jászboldogházi Mesevár Óvoda
BEVÉTELEK
adatok forintban

I. sz. tébiéz.st
Bevételi jogeim
I
I.
I I
.2.
1.3
4
I 5
I 6
2.
2i
2.2.
2 3.
2.4.
2.5
26
3.
3 I
3-2
3.3.
3.4
35
3.6
4.
4.1
4.1 I
4.1 2.
4.2.
4.3.
44
5.
5 I
5.2
5.3.
5.4.
5 5
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
510,
6.
6.1.
6.2.
6.3
6.4.
6.5.
7.
7 I
7.2.
73
74~
8.
8 I
a.2
8.3.
8.4
9.
~

1
őnkomiánvzat múleődési tájnogalélai (l.l.+...+.l.6.)
Helyt önleontsályzatok működésének általános támogatása
Onkormányzalok egyet kélasevelésa feladatassak lárnogaláta
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléd feladatainak tánTsogalása
Onkonstinyzatok kullurálisfeladatasrsak lisnogatása
Múkődési cél& közpossicsitott_alőiránysatok
Helyt eakomianyzalok kiegessato lamogatasai
Múlsidéni célú ‚áneaaeások áilamuiiflartison belülről (3W+~.+.2.5.t
Elvonások éa befizelések bevételei
Működés célú garancia-él ke sségvállalásbdl m.glérülések
Működés célú v.sszatéoitendö lámogalások, kölcsonök visozalérelése
Mtkődéd célú visszslénílcnsdő támogatások,_kőlcsélnők_igénybevétele
Egyéb működés célú timogalások bevélalei
2.5.-bot LU-s lamogalas
Felhalmozási_célú_lálanogalások éilamááaanésoa_belülről_(33.+...+3.5.)
Felbaimosiai célú bt*ormánysala_lámogalások
Felhalmozási célú garancia-és kezeoségvéllalásbél_meglérolések
Felhalmozási célú visszaiédtesdö Támogatások. kölcatesök vinszalérúlése
Felhalmozási célú visszatéritendó lámogsiások. kölcsőnők ‚géssybevésele
Egyéb felhalmozás célú lásnogalisolc bevélelci
3.3.-hol LU-s lanlsogasas
lCflaalalmi bevételek (4.I.+4.2.+43.+4.4.)
Helyi adók (4 I I +4 1-2)
. Vagyonú (pula1 adók
- Teenékek ás szotgáilatások adói
Gépjánsnúado
Egyéb ánabasznlálali S nzolgáltatáo adók
Egyeb k~alima bevetelek
Működési bevételek (5.l+. ..+ 5.50.)
Ké~eténtékesités elenértéke
Szolgáltatások ellenéeséke
Kozvelilell szolgiltatésok értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellálási díjak
Kitzásslázoo általános forgalmi adö
Altalázsos forgalmi adó viaszaléritése
Kasnatbevételek
Egyéb pénzügyi maveletek bevélelei
Egyeb mtakúdgsa beveielgk
Felhalmozási bevételek (6.l.+...+6.5.)
Immaledilig javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb lirgyl eszközök énékesilése
Rétzssedések éstékesilése
Keazeardesek megszusesehez kapc~odo bevelglrk
Múkidéni célú átvett $nzenzjeazöle (7.’. + ... + 73.)
Működési célú garancia- ás kezetségválliésból megtérűdések All-n kivülröl
Működési célú vigszaséritendi lámogatások, kölcaoaiök visszatér. AH-is kivülról
Egyéb_működési célú étverl_péttzcszkoz
t.3.-ad EU-s lassogasas (kocveden)
Felbalmossisi célú ál-vett péisaindeázák (8.I.+&2.+83.)
Felbaim. célú garancia-és kczesoégvéllalásböl mcgtétülésck AN-n kívtlről
Felbalno. célú vistzalélilendö támogatások. kölcoönök visszalér All-a kívülról
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
aL-bot EU-s laaaiogatat (közvetlen)
KÓLTSÉGVWItSI BEVÉnLEl’ ÖSSZESEN: (l+...+a)
Hitel-. kZIcat.alklvétel_éllamjaédarténon_lávúlről_(10.1+103.)

ICI.
0.2.
0.3.
‚I-

Hosszú lejáratú hitelek. kólcsőnök felvélele
Likviditási célú hilelak, kelcsönók felvétele pészügyi váltalkozássól
Kövid lejarattu blelck. kolcsőnök telvelde
aelmldi_énéflapir.k bevételei_(III. +.„+_11.4.)

II
II
II
~
Il.

I
2
3.
4

12 I
12 2.

Forgatási célú belfoldi értékpapírok beváltása. énékesilése
Forgaiési célú belföldi énékpapirok kibocsálása
Befektetési célú belföldi éraékpapirok beváltása, énékasitése
beteklelesa sets beeatéa oniekpapirct kibocsatasa
Maradvány_icénybevétele_tall. +_11.2.)

~

Előző Év köliségvetésa maradványának sgéssybcveiclc
Ekes cv valalkozasi maradvanyana ‚genybeveiele
BelfMdi_linaaanárodn bevételei (13.1. + ... +_533.)

13.1
32.
13.3.
134.
14.
14.1
14.2
14.3
144
IS.

Allambézsasiáson belüli rnegelöegaésá
Allas,lsáztartáson betűk megelilegezések törleazlése
KÖzpont iráayilószervi támogatás
egIcick mcgszttnlglgte
Külitldi Anaanalrosáj_bevételei (14.I.+...14.4.)
Forgatása célú külföldi énékpapirok beváltása, érékesitése
Befekleléti célú külföldi értékpapírok beváltása. értékcaitése
Kúlfóldi énékpapirok kibocsátása
K’jtösd’ hetek, kőac~ ielvelele
Adónnéeltoziaem kapcsolódó nzánsaazrleaa ügyletek bevételei

ló.

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN: (10. +

II.

KÖLTSÉGVETÉSI

...

+154

És FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2019. 1.4 előirányna
3

KIADÁSOK
adatok forintban

2- sz Káblázao
Sorstisit

Kiadni jogeinnok

2019. eti elosrányzal

I

2

3

.

I.
I I
1.2.
I 3
‚4
1.5
I.’.
‚7
I 8
l.9
I I~
II
.12.
‚3.
14.
IS.

Múliódéni_köllnéewléo lá.dásai (1.1+__+1.5.)
Személyi juttatások
Munkaadökai terhelő járulékok_ás_azocialia honnanslas._ado
Doba kiadások
Ellásoliak pénzbeli iiillatásti
Egyéb műkődéis célú ks,disok
1.5-ből: -Elvonások ésbeflcetések
. Garancia- éskez.ndgvúlalásból kdizeiés AR-n belúlre
-Visszalérliendó i~,~tánok. kolcnőnök nyújtása AR-at_belillre
- Vianzatétilendé táenlások. kőlcsönök iovlesztése AN-n belolre
- Egyéb működés célú lámegytások AN-n belulre
- Garancia is keztnségvállalásból kifizetés AN-n kivoire
- Vinnzaieritend& támogatások._kolcsónők_nyétiása_AN-n kivoire
. Aikieeessitések. ánániogaiások
- Kanianániogalások
. Egyéb múkodési célú iisnogatások áilanásáztaniéson kivoire
Felhalmozási_kóleaégweén_Iásdánai_(2.1+2_3+1_5.)
Beruházások
2. 1.-bal EU-a forrásból mogv&ósiéó beruházás
Felújitizok
2.3 -bél EU-s forrásból negvalósiéö felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bal
- Garancia- éskezeoségyillalésból kiEzetés AN-n beloire
- Vinnzalérálendő támogatások. kölcsóoök ny~iása AN-n belfaIre
- Viaszatéritendő támogatások._kőlcsönők_tőrtesztése_AN-n bolslre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások AN-n helolre
- Garancia- ás kesességvillalánből kifizetés AN-n kivúlre
- VisszaréTilendő_án~iások. kőlcnónak_nyújtása AN-n_kivülre
-Lakástámogatás
- Egyib felhalmozási célú támogatások ájlastáisáztaniáson kivülre
Tartalékok (3.1+32.)
Alialinosiarialék
Céllaeialék
KOLTSÉGVE1tSI KIADÁSOK OSSZESEN (‘+2+3)
lilly1-. kőlcnőineödennén éllsmliáatn-láa.o_Idvolre (5.1. +_.. + 5.3.)
Hosszú lejáratú hitelek. kölcnői’ők törlesztése
Likviditási célú hitelek. kolcsonók torlesziése pénzügyi vállaikozisnale
Rövid lejáralú hilelek. kölcnönök_torloszténe
BelBIdi érlékpaWrok Idadinal_(6.1. + ... + 6.4.)
Forgasisi_célú belföldi_éniékpapirok_visárlasa
Forgatás_célú_belföldi_énékp#irok_beváltása
Befekleiési célú belföldi érlékp#irok vásárlás.
Befektetési célú belföldi énékptisieok bevállása
Belitldi Binanzározán Idadásai (7.1. +_... +_7.4.)
Allasthistartison_belek_megelőleaezásek_folyösiiása
Allambázianáson belaji megelalegezések vinszafizetése
Pénzeszicözők bglilkénl elhelyezése
Penzür,i lane ksaiasa’
Kallildi Soaassirorán Idadánai (6.1. + . + 6.4.)
Forgatás_celia_kolfőldi_énikev~rok_vásárlás.
Befekleléo_célo külföldi_enekpa~rok_bevallasa
Kolfölda_éeiékpapirok_bevallása
Külföldi_hiielgk._kölcsőnök_lorlgnztise
FIP4ANSzIR0ZÁSI KIADÁSOK ÓSSZESEN: (S.+..+8.)

2.].
2.2.
2.3.
24.
2.5.
2.6.
2.7
2.8.
2.9.
2 10.
2.11
2.12.
2.13.
3.
31
32
4.
S.
SI
5.2.
53
66.
6.2.
63.
64
7.
71
73.
7.4
8~___
Si
8.2.
54
9.
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
adatok forimban

3. at ol blúza’
I

Keltn(g’rtési ~hy.tek*i ( ldili,iywiéé hrvitrlrk9. nor- ‘astr’eIaé ldadinok4. nor) (+1-)

2.

Fiaaa.ziiuzáil litnételrk. ldadáaoker,solrat (naa.nirszéd betélelek ló. nor- naa.asiitzánl láadánskt. nor) (fl•)

l/C. melléklet sz 1/2019(111 12) Önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetés Intézmény Ösznont mérlege

Jászboldoghán Konyha
BEVÉTELEK
I. ~ ‘ábtáwl

adatok forintban

Sor~
I
L
‚ ‚
I 2.
I 3
1.4.
~ 5
I 6
2.
2 I
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
26.
3.
3]
3 2
~~
34
3.5.
3.6.
4.
4 I.
4.1 I
4.1 2.
4.2.
43.
44
5.
si
52
53~
54.
35.
5.6.
~.7
st
59.

-.

.

Be’él,li Jogam

‚-

2
Oekcmiüysae múi’adéd lémocalásai (I.l.+...+.I.6.)
Helyi Önkonaanyzalok n,otödcscnck auManoa laioogalala
tonhianyzaiot egyes kös’evdeia lcladataaoak tanlogaiasa
Iirtornanyzai’* anoctaits os gyeanckjdco toladataang lainogalasa
ttoonaoyzalot kuiturailo Idadatajoak tamogatasa
Mukodess ccl» kozpontosttoit cloaratsyzatok
Hello Öi*orowsyialok kiegoonlo Iansogataiaa
M0ködéai célú o.caiiaole Állambisaartton belülről (2.I.+~+33.)
tlvooaiok es belizolesok bevcldcs
P.4UkOdcsi cdii garancia- es keznsegvalldasbol megtenalesa
Mukodosa cclii vssszatcnlendö tamogaiasok. kolosönök visszaterülose
Moköóeei celia viiizaletiiondo iatlsogaiasok, köl~sők igeoybeveiele
Egyeb muakodes, cdu taastogaiasok beveicle.
2.5..bdtUlalnOgalas
Felbalnloila) célú léaaozau’sok illaaah’saanhaon belülről (3.l.-»4-3&)
t-cetuaittaozas cdii c(tOeTTlanyzhb lamogatasot
i-elhalmozaa cdii garancia- os kezossogvald negtaallleset
telbimozasa celia vlsszatefllelsdo taassogatasok. kölcsönöz visszateulese
1-elbinozasa celia visazateniendo taituogelasok. kdcsönok tgcnybcvciele
kigyeb lelkalmozas, cdii laniogalasot beveldel
3.3.-bd bU-s launogalas
Köjialalnai bes.élelek(4.l.+42.+43.+4A.)
Hdys adok (4.1 I +4. IL)
- Vagyoni tapusua adck
I eflopek es azoltaiasok ado,
i.aepjanssuado
Egyeb asihaaias es azlaiass adok
Egyeb koaualima bevetoick
Miikadési be,éael,k(S.I.+...+ 5.10.)
k~eteflekcsies elletlefleke
bz~alatasok eleneneke
kőzvesiell szolgeltatasok erleke
lulajdoneas bevetdek
tiatua duj
kanaMaioit al~aoos torgaimi ado
Ajoaeaoos lorgdms ado visszatenteat
kaniahbevetelek
kgyeb penzigyi muveleiek bevetelei
Egyeb m~aködesu bevetelck
Felbalntozési bevélelek (6.I.+...+6.5.)
Iulsnaienassjava eftetes,iese
Ingadatuok enekesatese
kigyeb targ3s ~ eilekesulese
Keazese~& enpesatese
Keszosedosek mogiztangaetiez kap~odo beveiclek
MúleMéai célú élve” ‚énaesskőzők (7.’. ÷ .. + 7.3.)
Mukodes cciii garancia- es kezessegvdldol megacrulesok Ali-o rivuurol
Muködeau cd» vusazatontgodb tamogatasok, kölcsönök vonatoT AH-ii kusolrol
tgyeb m~ödeia cclii nevelt penzeuzk~
I 3.-bal bU-s lansogalas (közvetlen)
Felhalmozási célú ír-rel_péaasdebtk (S±+8±+83.)
F~n’ celia garancia- es kezesuegvMlM~ negienaleiek AH-o kivided
1-etuirit cdii visazaieneeaaö iamogaeasok. kőlcaónök vusszaler Ali-o kivulrol
kigyeb icllialmozasi cd» seven petu~öz
1.3 -bal ~U-4 lamogalas (közvetlen)
KÓLTSÉGVEItSI BEVÉtELEK ÖSSZESEN: (1+4-8)
Mild-. leilesieatelvéiel_illaaah’aiareisoe_IdvoIril_(10.1.4-1033

10.1
10.2.
‚0.3.
ii.

Hosszaz lcjaratua buielet, kől~ng~ Idvetele
LikviOtasa celu latcIek. kölcs(n(k lelveiele peazugyl valalkozasiol
Kövid iejaralua helelek, kölcaéogk idvelde
Belaldi értő
role_bevélelei_(III. +..+_11.4.)

s ‚a.
6.
6.1
6.2.
6.3
6.4.
6.5.
t
7.1.
7.2.
i 3.
~
8.
g I
8.2.
1.3
t.4.
9.

II I
II 2.
II 3
‚1.4.
IL

l-orgalaa celia
‚40 cnckpapurok bevitasa. erookesateac
l-orgaiail cd» bdlölW enetpapurok tibocsalaaa
kidekietesu cd» bellOlO cnekpapirok bevaitasa. onekeatese
taeteteelesa cdu bdlg(& enekpapirok katocsalasa
Mand~y aakalybeokuele (ILL+ 123.)

2 I
2.2
l~.

tlozo cv kőilaogveeeaa maraisanyanak igesiytueveiole
batiző cv vosasa maradvyao* igeusybeveiele
BelitIdi Ons aairozás bevéeelei (13.1. + ... + ‚333

13.1
3.2.
~3.
3~
IIIt I
4.2
4.3
44
IS.

AIIaiOflaflaflasoO bdujui estegeloiegtzeset
Alardiaziartason belöli megdolegezosek törlesztese
közpones uranysioszeivl Iamogai.s
Beeceek megszoneciese
KOlitIdi ünaasárorán tevélelel (143.+.»14.4.)
1-orgalail cclii kldtO4ú eroekpapirok bevallasa. enekesatest
belatetesa celu kultölO enekpapirot bevaltasa, enakesslese
kúhiddu etsokpapirok klbocsalase
kuitöl~ bidet. kdőcsöoök leivelele
Adóaséghoznena kapcsolódó számaaaél’os ogyleeck be’4eolci

ló.

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4-

‚7.

KÖLTSÉGVETÉSI

--

--

2009. e” elo’rúy~i
3

I 304 940

I 304 940

‚2764 206
6 032 ‚60

4 010 522
2 711 524

10 000

14069 14’

15 831 435

...

+15.)

És FINANSZJROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

IS 831 435

15 831 435
29 900 58’

KIADÁSOK
Z

sz. sébttsar

adatok forintban

Sor-

~

I.
2
3.
46._
~ 7

.s._
9.
0
j
12.
3.

It
5
2.
2.5.
22.
2.3.
2 4.
2 5.
2.6.
2.7.
2.1.
2.9.
2.10.
2.11
212
2 I3
3.
3 I
3.2.
4.
5.
5 I
5.2
5.3.
6.
6. I
62
6.3.
6.4.
7.
II.
72.
7 3
7.4.
8.
I I
1.2.
6.3.
*4.
9.
10.

Kiadja, jogeennak
2
Múlagdisi killségwtésldadjssi (1.1+4-1.5.)
Személyi utnasások
Muskaadákai terhelójázulékols ás szociális hozzájártalási ad6
Dolg~ kiadások
Ellitortak péozbelijutlalásas
Egyéb műkodési célú kiadások
- as_1.5-böl:_-_Elvonások_ás_beBzetések
- Garancia- ás kezees~válIaiásbdl k,~sesés Al-I-n balülre
-Viaszetésiiendó tán~tások. kolcsönök_nyllisa AN-n_brIdes
. Visszalésilendö limoassisok. kölcsonók_törlesztése All-n brInk.
- Egyéb működési célú támogatások AN-n holdra
- Garancia ás kezességvállaiésból kifizetés AN-n kivülre
. Visszatédtaadö sámgntárok._kolcsönök_nyújtása All-n kjvülre
- Askiegéssilések. ániástic1alisok
- Kasnastésnoaaiisok
- Egyéb működési célú_ámogatások államjséztviáson kivolre
Fellaalmozáai l’iIlsétwlés léaé’sai ‚2.1.4-2.3+2.5.1
Bartsbázások
2. 1.-bél EU-s forrásból nsozv&ósuió beruházás
Felsijitisok
2.3.-böl_EU-s forrásból_naegvalóasaló_felüjitás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bél
- Garancia- ás kezességeállalásból kifizetés Áll-s’ holdra
- Vinszatéeitendö timegytisok._kolcsönok_nyújtása AN-ti belllrc
- Visszatéeilendö lámogalások._kölcsönlk lörlesztése All-n belülre
- Egyéb felhalmozási célú lám~tások AN-n belfalra
- Garancia- ás keágyállalásból_kiíizctes_AN-n kivülre
. Victzaiérítandö_lásneaalások. kölcalesölc_nyáslása_AN-s_kivolre
- Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támgntésok állannlsázaanáson kivolre
Tartalékok (3.L+33.)
Altalinos tartalék
Célsartalék
KOLTSEGVEItSS KIADÁSOK ÖS~SEN ‚‘+2+3)
Hitel-._kilcsasatödea~és_állan’lai~arIáne.a_Idvűlre_(5.1.4-_~. + 5.3.)
Hosszú Icsáratú_hiselek._kölcaönök_Orlesztáne
Likyidildal_célú_hilelek. kllcsönök_tóelesztéae_pénzogyi_vállalkozássak
Rövid lejáratú hilelek. kálcsönök leeleszsése
BeiltIdi értékaapirok ldadiaai (6.1+ .. + 6.4.)
Foe,atá&_célú_belföldi_énékpapirolc_vásárlási
Fceaatás_célú_belföldi_énékpapirok_beváltása
Befektetési_célü belföldi_érsékpagirok_vásárlása
Bafektetési célú belföldi énékpapirok beváliisa
BeIl2Idi 0,a.asálrorss Idadital (7.1. + .. + 7.4.)
Állsniisázaanéson belüli m~l*legezések folyósisása
Allassdiázsartáson belüli mnielélcgezesgk vsanzaözetese
Pénzeszközök_betétkénsi_alhelvezése
Pénzutevi isis” kiadásai
Kölltldi öaanadrozás ldadáaai (6.1. + ... + 6.4.)
Feeptási célú_külföldi_érlékpapirok vasarlata
Befektetési_célú_külföldi_éraékpapirok_bevaltása
KOlfóldi éssékpapirok beváltása
Külföldi_Isaselek._kölctönölc_törlasziése
FINANSZJROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+».+8.)
KIADÁSOK öSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK
z

2019..” ‚Io’raaayzsl
3
29 7735*1
9 201 300
1*66 339
II 705 942

527 000
127 000

299405*1

29 900 5*5

ÉS KIADÁSOK

sz. táblázat
I

KOlaa(r’eadi ~i.y.I0bllet ( MUdg’eI(al he’-ételek9. aor- Idiltnégn-eiéal Idadáaok. so’) (4-14

2.

Flaa.ssamsjé tevéInkk,IiadjsoknD,*re lfln.námrád I.e’éankk 16. nor fl.aoaeámsié Idadésoki. an’) (‘!-)

EGYENLEGE
ada fok forintban
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Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK
L ~ lé Mi‚ssg

adatok forint ban
Bevételi jogcim

I
I.

13
4
I 5
I 6
2.
2 I
2.2.
23
2.4.
2.5
26.
3.
3 I
32
3.3.
34
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.
55.
5,6,
5,7,
5.1
59
510,
6.
6 I
626.3.
64.
6.5.
7.
l_
2_
3
~
8.
1.’
8.2
8.3
g~
9.
I’.

tot,
10.2.
03.
ll
I 1.1-

tsz,
11.3.
11.4.
IL
12.1
~‚~‚

1~
13.1
13 2.
13.3.
13.4
14

14 I
14.2
4.3.
14.4.
IS-

2
Ónkonnányz.s múkbdéai_tkmogaaáeai (I.L+..+.l.6.)
Helyi Ónkormányzatok működésének általános támogatása
Omkonnásyzatok egyes kóztasvdéss feladatainak tástaogatása
Oskormáotysatok szociális ás gyenmekj6láti feladatainak támogatása
Qeskonmissyzatok kulturális feladatainak támogatása
MűkÖdési célú_központoaltott_elétrányzalok
Helyi sotonsanyzatok tiegesaso tamogatasas
Műkadési célú támozatásols állnaházoaa-aásea belolről (2.t.+...+35.)
Elvonások ét befazetétek bevételei
Müködési célú garascia- is kezességvállalásböl megtérölések
MűkÖdési célú vtsozatáritendő lámogatások, kölcsőetök vitszatárúlése
Mokedesi célú visszatétáteodó támogatások._kolcsosok_igénybevitele
Egyéb mükodiss célú támogatások bevételei
2.5.-be’ EU-stamogatas
Felhalmozási célú aáaaaontások áltaaslaásgargáson_belülről (31.+..+3.5.)
Felbaltnozási célú_ötakormásyzals_támogatások
Felhaiaozási célú garancia- is kezességvállalásbát megtéeilléstk
Felhalmozása célú visszsténltcndö tássogatások. kölcsőetok visszatán1lése
Felhalmozása célú vasszatárltestdö timogatások, kőlcsóttök igénybevisele
Egyéb felhalmozása célú támogatások bevételei
3.).0e1 EU-s tamogalas
Klsiastalml be”élelek(4.L+43.+4.3.+4.4.)
Hgtyi adók (4.1 I +4.1.2)
. Vagyotti tiptaso adék
- Termékek ás azolgálsalások adéi
Gépjintaúadó
Egyéb ártalsaszaálaá is szolgáltatási adók
Egyeb kötiaataltts bevetelet
Múleődéti bevételek(5.I.+...+ 5.50.)
Ká~etéttáketités ellenénéke
Szolgáltatások ellenénáke
KÖzvetített szolgáltatások éstéke
Tulajdonosi bevételek
Elátási dljak
Kitzámlázota általános forgiitt. adó
Általános forgairti adé visszatéeitáse
Kamatbevételek
Egyéb pttszag~4 műveletek bevételei
Egyel natodesa bevetelek
Felbal.taozáai bevételek(6.l.+...+6.5.)
lemsatesiálisjavak énikgsitéae
Ingatlanok ésiákesltése
Egyéb tárgyi eszkozhk énákesitáte
készssedéssk énéketltésg
Iceszesedesek megtnssesebakapctdodo bevetetek
Múleadési célú átwto péitankazők 17.1. + ... + 73.)
Működési célú garancia- is kezessigvállálásból msgttttliaek A}l-ta kivülról
Mük&déei célú visszatésiletadö támogatások. kölcsösók visszatér ÁH-s kivolról
Egyéb működési célú átvett pánzeszicoz
I.3..bol EU-t tamogatas Ikozvelses)
retbalmosiag célú áewts pénatsklz5k (Lt+53.+a3~
Felbaitst célú garancaa- is kezeoságváilalásból megtérsiéséb All-n kivúlral
Felhalsn. célú vioszalésitendő tástsogalasok. kolcsossok visszater AH-es kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvetI pénzeszköz
s.3..bol EU-s tasnogatas (Lözvedest)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSzESEN: (I+...+8)
Hitel-. kölctinfelvéael államltáncsáson lalsólröl_(lü.L+l0,3.)

3

I 304 940

I 304 940

5 863 t96

4 010 522
I 2465%

7 161 136

Hossni lejásatú hilelek, kölcsosok felvétele
Likviditási célú hilelek. kölctossok felvétele pétzogyá váilalkozástól
Rövid lejaratu tetelek, kölcsóetók Idvetele
aellIldi érták,a$rok be’aétetei (lit. +~~+ 11.4.)
Forgatása célú b&Nds énákpapirá beváttása. énátesátése
Forgatásá célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok besáltása, énékesitése
Beleksetes celia be~éldi etiekpaptrok lobocostasa
Maradváaay igénybevétel. (12.1. + 12.2.)
Előzó is koltségvetésa maradványásak agénybevésele
blozo es vitikozasi ts.tadvastyastak sgenybevetde
BeIflIdi ü.aaaasairorát bevételei (131. + ... + 13.3.)

IS 83’ 435

Államházsasiáaoss belüli ttaegelölegezésgk
Allamjsázsarsáson belüli megslólegezések törleszaéoe
Kőzposalá irássyitószgrvi támogatás
nevetek megszsstttetese
KOlitIdi_Snassairods_bevétetei_(14.t.+.. .14.4)
Forgatása célú külfólda ériékpapirsk bevallása, érlékeolléte
Befektetési célú kölfölda ésiékpaplrok beváltása, énékesiiéae
Külföldi éraékpapirok kibocsátása
(‚011010 tet~. totcamact teleetele
Ádóssághoznem kapcsolódó szántaaséltás Ogsietek bev-élelei
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BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

15 131 435

15831 435
229995 I

KIADÁSOK
adatok forintban

Zn Is, biáw’
IGadid jogcimek
I
I.
I 2
I 3.
‚.4.
‚.5
ló.
1.7.
‚.8.
‚.9
‚ Q
I II
1.12.
I 13.
I 4.
‚ 5
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2 4.
2.5.
2.6.
2.7.
28
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.1
3.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
66 I
6.2
6.3.
64
7.
2
7.4.
8I I
8.2.
8.3.
8 4.
9.
10.

2019. ásd eliirjsaysa(

2
Möködéni killaégwléa Idadásai (l.I+...+l 5)
Személyi jsallalások
Mussksadókas terhelő jánalékok ás szociális hoájárulid adó
Dob’ kiadások
Elli?ottak pésubeli j’a(taiásai
Egyéb működési célú kiadások
az I 5-bál . Elvonások ás befszatesek
. Garancia. es kcességyállalásból kiüztiés All-n belülre
-Vssszaténles’dő sarnogalások. kólcsönók n$j’isa All-s belslre
- Vi’szalérliesdő tinsogalások. kőlcoönők tötlesiése AH-s’ belslre
. Egyéb makődéss célú s~so~sjsok All-n bclülre
- Garancia ás kezenégváilalisból ksf’zelés Aki-ii kívülre
- Visszaséijseodó siaso8asások. kölcsönök nvúiiása All-n kívülre
- Arkse~ieock. ásiéssac€aiások
. Kama’táss~iasok
- Egyéb működeas célú sinceatisok állan*öztasiáson kivülre
Fellaalmozáai káliségsolén Idaéássi (2 I +2 3 +2 5)
Beruházások
21 -bál EU-s forrásból m~saRsujó beruházás
Felisiilások
2.3.-bál EU-i forrásböl snegvalös’aló felüiisis
Egyéb fellsalnocási kiadások
2.5.-bál
. Garancia- ás kezcsségvállsjdsból kifizetés All-n beloire
- Visszatédteosdö sissontások._kólcsönók_ny(siláss_All-n beloire
- Vis’zasési’esdö l&n~’ások. kalcsönök_törlesztén_All-n_beloire
-_Egyéb felhalmozási_célú_iátn~sások_ÁH-s_belülre
- Garancia- ás kezességválldásból kifszesés AH-s kívülre
- Vis’zasérisgndá támogatások._kölcoonök nyújtása AJ-l-s’ kivolre
- Lakásiánsonlás
- Egyéb fslhalnozási cdii sasiegatások állan*aztarlason kivolre
Tartalékok (3-I-+32-)
Alialánossssiaiék
Céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hilel-. kilcsöalőrlesnéa állanásjkiartáaoa IdsoIre (SI. + ... + 5.31
Hossai leiáralú_biielek._kölcsőnök_iórleszlese
Likvidasid_célú hilelgk._kölcsönbk_lörleozsese pesszajni_vallalkozasssak
Rövid lejáratú hitelek. kolcsöoök iórlgszsese
Brl(81d1 értékpapírok Idadássi (8.5. + + 6.4.)
Foreasási_célú_belföldi értékpapírok_vásázlasa
Foranlád_célú belföldi_énékr~irok_beraliasa
Befeklelési_célú_belloldi_értékpapírok_vasarlssa
Befektetési célú belföldi értékpapirok bevtltasa
BelItIdi Ananadrozás kiadásai (7.1. + .. + 7.4.)
Allasnlsáztariáson belüli nogelóleesaek folyosssasa
Atlasatháztanásoo belüli megelólesozesek visszalizesése
Pénzeszközók beséskéns elhelyezése
Pénzügyi liaise kiadásai
KilitIdi Onaasdro,áo kiadásai (ól. + .. - + 6.4.)
Foransisi_célú_külföldi_énékpaplrok_vásárlasa
Befekoeiési_célú_külföldi_érsékp,girok_bevsjiasa
Külföldi éosékpapirok besáliása
Külföldi_hiielek. kÓlc’önök_sörlgsz’ésr
FINANSZJROZÁSI KiADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+..+8.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3
19862 696
6165219
I 250452
2 447 025

85 090
85 090

19 947 786

59947 786
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Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK
I. ~ táéééa’

adatok forIntban

SiI
I.
I I
1-2
3
1-4
I 5
I 6
2.
2 I
22
2.3
14
2 5
2.6.
3.
3.1
3.233
34
3.5.
3.6.

BevIteli jogrim

4.1.

2
Onkonnáaasaai niákidési tájnolásai (l.I.+...+.I.6.)
Helyi önkormányzatok működÉsének általános támogatása
~ikonnányzatok egyes kötievelést feladatomat támogatása
Otakonnásayaatok_szociális És gyennekjöléli_feladatainak_tássogsiisa
Önkormányzatok ktalttarális feladalaisak támogatása
Működés. célü kóspoettositon_elöirányzatok
Hely’ éakonnanyzatok ksegesnto tamogatasas
MOltitIsi célú timotalisok állanihánartáson belülmúl (2.l.+...+.2.5.á
Elvonások És beflzHúsek bevétéle’
Működési célú garasát- És kezeaségvállaiásból megtéeülések
Működési célú viaszatédtendő támogatások, kölcaönok viaszatérolése
Múkódéti célú vlsssalérilendó lámogatásak. kölctösök igénybevélele
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.5.-boa EU-siamogalas
FeIbalmonini célú lámoealátokálla.nl’ássariásoo belüli-él (3.l.+...+3.54
Felhalmozási_célú_önkonnányzatá_tázttogatátok
Felhalmozási célú garancia. ét_kezességvillalásbél_megsémülések
Felhalmozási célú visszaléritendó támogatások, kőlcseetők v’aszatéaüléae
Felhalmozás célú v,sszatétiicndö_támogatások,_kolcatecá_igénybevésele
Egyéb felhalmozási célú timogalások bavélelei
3.51 EU.a lamogalas
Köjialalni bealieleli (4.l.+4.2.+4,3.+4.4.)
Helyi adók (4 1.1+4.1.2.

~

.

:~

4 2.
43
44.
5.
5 I
5 2.
5.3.
5.4.
5.5.
56
5.7.
5.8.
5.9

~jo
6.
ól
6.2
6.3
6.4.
65
7._
71
.2.
7 3.

: a.

~

I I
8-2
8.3.
8-4
9.
I~
10.1
10.2.
0.3.
~

v~ ~ adók
Tenaékek es nolgaltatások adéi
Gépjázmüadó
Egyéb ánahasmálati é5 szolgáltatási adók
Egyeb kóaatalmt beveldek
Makadéd bevélelek(5.l.+...+ 5.10.)
Készletésiékesitás elletsésséke
Szolgaltatasok elleneneke
Kozvetilell szolgáltatások értéke
T’éajdonoül bevételek
Ellátás díjak
Kiazásalázolt általános forgalmi adó
Általános forgalma adó viaazaiérttése
Kamalbevételak
Egyéb péasagyi műveletek bevételei
Egyeb m~ödem bevelelek
Felhalmozási_bevételek (6.l.+...+6.S.)
Ittsaatedália javak értékesítése
Ingailanok értékesátése
Egyéb tárgyt atzközbk értákesitese
Részesedtek énékeallése
Keszssedestk rntgazajnesebez kapcsolódó beveidek
Működési_célú ál-vett pénmaieöaök (7.l.+ ... + 7.3.)
Mísködéta célú garancta- És kezességvállalásbél megtérülések AH-ii kivúlrál
Működési célú vitszatéti~endő támogatások, kölcsottté visszatér AH-e kivülröl
Egyéb működési célü átvett péstzeszköz
7.3.-bel EU-a tantogalas ttozveten)
Felhalmozási célú ábelt génarmiegzök l8.l.+8.2.+8.3.)
Fathattat célú garancta. És kezesaégviiswé negtérúlések AJ-l.n kivülröl
Felhalis. célú visszatériietidö támogatások, kölcaőntk visszatér AH-e kivúlröl
Egyéb félhalnozásá célú átvett pénzeszkoz
1.3.-bél EU-a laoaaogaias tközvedeO)
KOLTSÉGVttESI BEVÉTELEK OSSZESEN: (t+...+ö)
Hitel., leilcaaafalvétel állaaabásarl*soa IdvoIril_(l0.l.+l0.3.)

Foegatási célú belföldi értékpapírok bevállésa, énékesliése
Forgatás cét(s belföldi értékpapírok ktbocsálása
Befektetési célú belfóldt énékpapirok bevállása, ériéketitése
Belekietea eels beltölá eoiekpap’iok ksbocaatasa
Msradvámyiaénvltevétele (l2.I.+ 12.2.)

12.1
12213.

Előző Év költségvetési maradványának génybevétcle
blozo cv vallalkozaa narmivsnyanak tgcnybevetde
BeIltIdi_Oaaassárosás_bevételei_(13.1. + ... +_13.3.)

14.

14.1
14 2
4.3.
4.4.
IS.

3

6 901 010
$ 425 992

I 465 118

to coo

6941 010

Hostzú lejáralú blelek, kölcsondé fatvélele
Likviditási célú hitelek. kolcaanök felvétele péttsügyi vátlallenzástól
Kövtd lejaratu lstdek, kúectonok Idvetele
BelEldi értéksalnok bevételei (I LI. +..+ I IA.)

It I
11.2.
I I 3.
II 4
II.

13.1,
3.2.
13.3.
34.

2018. évi eléiriatyaat

Alamházlanáson belüli megelólegezétek
Allamitáztariáson belüli megelölegezéaek törlesztése
Kozpottá_ieányitészervi_támogatás
ueeelek m~llilelete
Kelroldi_úiaanasároráa bevételei_(l4.l.+.~I4.4j
Forgatásá célú külföldi értékpapírok beváltása. énékesiléac
Befektetési célú külföldi értékpapirok bevállása, énékasitése
Külföld éraékpapirek kibocsátása
Kadtéldt lstdek. kölcsönok lelvelele
Adóasá~oznem kapcaolódó rásnasazákos ügyletek bevételei

OSSZESEN: (50+
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KIADÁSOK
?. ‚~.

rébtéaz

adatok forintban
Kiadási jegrimek

I
I.
it
12_
13
1.4.
‚.5
1.6.
I 7
8.8.
I 9.
I ‚0
I II
I 12
I 13
‚ 4.
‚ 15
22.8.
2.2.
2.3.
2 4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
280
2.11
2.82.
2.13.
3.
3 I
3.2
4.
5.
5.t
5

2

5.3.

6.
6 I
6.2.
6.3.
64.
7.
7 I
7.2.
7 3.
7 4.

a.
8 I
8.2.

83
8.4
9.

loll. évi eI6irán~zM

2
MúkZdéaá kIlleétwléi Idedítai (I 1+ +1 5)
Személyi iutsa,ások
Menkaadökat lerhelöjásulékok es szociális honjiánilási ad6
Dolo~ k,adtok
Ellatotiak pénzbehsettisissna
Egyéb működési célú kiadások
- sz I 5-bóI: - Elvonások ás befizetések
- Garancia-én ke~séavállaIásb6l kifizetés All-n beloire
-Visnzaléritendö tásnn~tások. kólcnonök nyújtása All-n belüire
- Vinnzatédtendö tátnopiások. kélcnönók t&Iensléne AH-s belülre
- Egyéb működési célú t~,~tások All-n belülre
- Garancia is kezességvállalásbót kifizetés AN-n kivúlre
- Visszatéritendő tántoantásnk, kötcnönek nyújtása All-n kirolre
-Aski~ántések. ániémogytások
- Kamatiátnegslások
- Egyéb működési célú tánsontások állanslsáztijsáion kívülre
Felhalmonitl kölloétvetés Idadissi (2 +2 3+2 5 )
Beruházások
2.1.-hőt EtJ-s forrásból megvnlésulóbensházás
Felöjitisok
2.3.-ból EU-n fonásbót megvalónuló lel&iilás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bél
- Garancia- ás kezasségvállnlásbót kifizetés All-n betülre
- Vtnnzatéritendö t~a~tások. kölcnéstök nyújtása All-ti belotre
- Viaazatésitendő tienoplások. kőlcsönbk tödesztése All-n belúlre
- Egyéb felhalmozása célú ed’noptások All-n belülre
- Grands- ás kezensisvállalisból kifizatén All-n kivolre
- Vianzaeéritendő timogatásnk. kölcnönök nyújtása AN-n kívülre
- Lakástánnontns
- Egyéb felhalmozási célú Wn~tások illanáliáziartáson ksvülre
Tartalékok (38+32.)
Altalánot larialék
Céitanialék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
HItel-, LZics~nnöritnsaén államhéflrláiesa Id,iolre ‚5.1. + ~. + 53-)
Hosszá lejáratú hitelek. kölctdiotak lörlessaene
Likviditási célú hitelek. kolcaüetök tődesztene pénzü~. váilalkozdsnak
ttóvid leláralú hilelek, kólcsónetk törlesztese
Belroldi értélepanérok Idadánsi (6.1. + .. + 64.)
Forastási célú belföldi énékpaplrok vásarlása
Foranlást célú belföldi énélcp~irok bevaltasa
Befektetési célú belföldi értékpapirok visislisa
Befekteténi célú belföldi étlékpapirolc bevállása
Relltldi önaasalrozás Idaddimni (7.I.+ .. + 744
Allanaisázaariáson belüli n,e,elöleamének folyéshása
Allanslsiztanison belül, megelilegezések vtrtsaftsetese
Péttzenzközok betétként elhelyezése
Pénzügyi hung kiadásai
KalBIdi 8,aanaarozás Idadásai (6.0. + . + 64.)
Foraalási célú külföldi énékpaisirok vásarlasa
Befekteléni célú külföldi énékpa~rok bevaltass
Külfóldi énékpapirok bevállása
KolfOldi hitelek. kölcoönök iörlenztése
FINANSZÍROZÁSt KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+..+8.)
KiADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

80.

3
9910 885
3036081
615 887
6 258 917

48 910
41 910

9 952

795
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Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK
I. c

adatok forintban

léblazal

Sevétell joggim
I
I.
I. I.
I -2~ 3
I 4
Is.
~

2.
2.1.
2 2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1
32
3 3
3.4.
3.5
36
4.
41
4.1 I
4.1.2.
4.2.
43
44
5.
S I
5.2.
5.3.
54
5.5.
5.&
57
5.8.
59

: r.
61
6.2.
6.3
64.
6..
7.
71
7 3

~j~_
a.
g7~~

aP
e3
g7
9.
IC.

10.1.
02.
10.3.
„‚
I It.
I I 2.
It 3
11.4
IS.

12.1
12 2
‚~.

131
‚3.2
13 3
13 4
t4.

14.1
142.
14.3.
14 4
IS.

2
Onleormánvnl atúleZdéti_támenoána (l.l.+...+.I.6.)
Hely. őnkoersánysstok múkedéainek általános támogatása
Ot&onsányzatok_egyes köznevelési feladatainak támogatása
Ceskoniányzatok_szociális is gyensekjóléü_feladatainak_támogatása
Ottkomiássyzatok ksallurális feladatainak látnogatása
Működési cilü_kózponiosátott_elóirányzatok
Hölyi cetonstanyzatcá kiegesaió tamogatasas
Múkódési célú linaee.tásek állaanbádselánon belülról_(2.l.+...+.23.)
Elvonások is beAzatések bevételei
Múkődési célú garancia- ás kezességvállalásból mogiéralések
Működési célú vinszsiéritendö timogatások, kolcoönők visszatirolése
Működési célü visszatáriteotdö támogatások. leölcoönök génybevélele
Egyjb működési célú támogatások bevételei
1.y.-bdEu-staniogatas
FelbalmorÁsi_célú_látaegatások állambásoarlisoos_belúlról_(3.l.+...+3.5.)
Felhalmozási célú_önkonnáoiyzaö támogatások
Felhalmozási célú garancia- ás kezeatipállálásbél niegiérülések
Felheltsozása célú visszalérátendő támogatások, kőlcsőnok v’sszatéoűlése
Felhalmozási célú visszatérátetidó timogatások,_kölcsenök_igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.5.-bdEU-olaaisogstss
KajasosIni bevételek (4.l.+4.2.+4.3.+4.43
Helyiadók (411 +4.1 2.)
- Vagyoni típusú adók
. Tennékek is szolgáltatások idei
Gépjámsúad6
Egyéb ánshaszasélaa ás szolgállatási adók
kg3és köpatalos bevetela
Múkédénl_bevételek (5.l.+...+ 5.10.)
Kiszletinékes”és ellesénéke
Szolgáltatások ellenériéke
Kozvetlletl szolgállatások érléke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási dijslc
Kinzántázott általinos forgalssi adó
Általános forgalit. adó visszatéoitése
Kamatbevátelek
Egyéb pászogyi műveletek bevételei
~gyeb mtaköáea
Felhalmozási_bevételek (6.l.+...+6,5.)
lmtasatenáltsjavak érléketitéte
Ingadanok ioiékesátise
Egyéb tárgyi eszközök énikesátése
Részesedések értékedtése
K~eÖes& megazunesehes kapesolodo
Múkdééai célú álsoli péantaklzgk(7.l.+ ...+ 73,)
Működés, célú garancia- is kezességvállalásbél meglérülések AH-s kivialról
Működési célú vistzatéeátesdó támogatások, kolcsönök visszatér. AH-os kivolrbl
Egyéb működési célú átven_pinzeszköz
7.3.-hol kU-s ‘~
(közveden)
Felhalmozási célú jowet ‚énzeszjegzgle (8.l.+&2.+S3.)
FeIhalni célú garancia- ás kezességvátlalásböl megsétúléaek Áll-s kivllröl
FeIhaInt célú visszaléritendó támogatások, kólceesök vigezalér AH-os kivúlről
Egyéb felhalmozási célú átvett_pénzeszköz
S.i-böl kU-s tasitogatas (közaesen)
KOLTSÉGVE1tSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (l+...+8)
IlletI-. kalcaöefekégel állsnméatarláaon lőselrél (10.1+1033
Hosszú lejáratú bella, kelcsóoek felvétöle
Likviditási célú hitelek, kölcsótsök felvélole pénzúgyi vállalkozásiól
Kövsd lejaratu bidet, kölcsottok lelvetele
Belt3ldi_érlékg~rok bevéoelei_(ll.L+..+_Ilk)
rorgatási célú belföldi éeiékpapírok beváltáss. ériékesitése
Forgasáti célú bslI’elda értikpapirok ksbocuálása
Befektetési célú belföldi énékpapirok beváltása, énékesitése
bc4cktotesa ccItt bellölá enokpapsrok tbo~tasa
Maradviny ieenvbevűlele_(Ill. +_12.2.)
Elözb iv költségvetési enaradvássyássak igénybevétele
Elozo cv vatozass tnaradvany~ sgenybevetcle
BeIltIdi Saaatalrods bevételei (13.1. + „ +_133.)
Állaarthállariison belüli nsegel6legezéoek
Allamltáz’aoiáson belüli megclölggezisck törlesztése
Központi_iritsyitószen’,_támegalás
kitettek nlegazsanleleoe
KelitIdi Boanesiroris bevételeI (14.t.+..34.4.)
Forgatása célú kelfoldá étiékpspirok beválqása. éeiékesitéoe
Befekletém célú külföldi iroékpapirok bevallása. irtikeotise
Külföldi énékpapirok kibocsátása
KOllolds toilet, keocsenet belvetele
Adóssi~oznem kapcselódó ozánnszékea űeyleoek be’éielei

16.

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4-

17.

KÓLTStGVETÉSI ÉS FINAP4SZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

...

+15.)

2019. é’i eléiráilyzat
3

KIADÁSOK
sz. táblázat

adatok forintban
Kiadási jegeiniek

I
.

:

2
3.
A
.5
6.

2019. évi eI6iráa3~t

2
Múk8déni kallséwiés Idadásai (114+15)
Személ5 juttatások
Munkaadókal terhelbiésvalékok ás szociális honáiárvalási adó
DoIo~ kiadások
Ellitoitak pénzbeli juulalissi
Eeyéb működési cébj kiadások
- sz I 5-bal . Elvonások ás befizetések
ás kezezségvállalásból kifizetés AH-e belólre
-Vitszatésiteutdö_larsiteatások. kölcsönók_uy6itáza_AJ-l-s belotre
. Vistzatéiilendl_iámc9suásole. kölcsönök_tórlesziése_AJ-l-s_belülre
. Egyéb működni célú tást~tások AH-e belolee
. Garancia es ke us~váIaIásbál kifizetés AN-n kivoire
- Vtsszsueráteoudö u&n~uások._kölcuöetük_nyúslása AJ-t-s_kívülre
- Azktegéoültesek. itlieTiteolizok
- KamaIsans~tasok
- Egyéb mákődesi célú támoeauások állaetátáztaruáson kívülre
Felhimeráni_kalttésetés_Idadbel_(2_I_+2_3_+2_5)
Beniluázások
2- l-bal EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
2.3.-bál_EU-u forrásból_meeyal6oulá_felújitás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-bal
. Garauda. ás kezeuségyállalásból kifizetés AN-n beloire
. Visozaldritendö támozatások. kölctóntk nyúilása AH-n belülre
- Vissz.uéwáueodó u&r,~tások._kölcsöoök_uörleszuése AH-o_beléilre
- Egyéb_felhalmozási_célú_táauuontások_AN-u_belolre
- Garancia- ás kezessdgvállaláuból kifizetés AN-u kívülre
-_Viuszaué~’end8_ámceauások. kölcuönök_nyújtása_AN-n_kívülre
. Lakásuéeuontás
- Egyéb felhalmozás célú uimunuások ‚llansluaztaztason kivülre
TarOalékoké3.l.+3.24
Alualáuos iauialék
Céllartalék
KOLTStGVE1tSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-. kalcuöntöilesdéa ‚ll.aabássrtáuea ldvOln (SI. + .. + 5.33
Hceuzá leiiralú_hilelek. kölczőuaök_te.leuzieue
Likviditási_célú_hilelek. kölcsönök iöeleszuese_penzugys_vállslkozásnslu
Rövid lejárani_hitelek._kölcsönök_Orleszugse
BeIrildi_éreékpspérele_Idadinal_(6.1. + ... + 6.4.)
For~tásá_célú belföldi_éztékpapirok_vásirlasa
Feegauási célú belföldi éuiékpapirok bevoluasa
Befektetési célü belföldi éuiékp~íeok vasarlasa
Befekuelési_célú belföldi_érsékparéeok_bevallása
BeIltIdi flnaauülrouia Idadásai (7.L+ .. + 7.43
Allamlaizsautáson belüli_megelólegezeaek_folyosiiasa
Allaarásázuanásoai belüli metdöletezeoek viuezafiseiése
Pánzeszközók_beuéukénl_elhelyezése
Pénzügyi linng kiadásai
KaIreldi_flnaoardrezás_ld.dáesl_(6.1. + .. + 6.4.)
Forniisi_célú_külföldi_áosékrspirok_rasarlása
Befektetést_célu_külföldi_ánákpa~rok_bevuleasa
Külföldi érlékpapirok bevállása
Külföldi_hitelek._kolcsöoök_lorleuzuese
FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+..+t)

3
20 2979%
5 94) QQQ
474 320
3 883 678

. ~

$

9
110
III
I 12
I I)
I 4
I IS
2.
21.
2-22.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2 8.
2.9.
2.10.
2.1 I
2.12
2 13.
3.
3 I
32.
4.
5.
5
5 2.
53
6.
6I
6.2.
63.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4
8.
S. I
82.
8.3.
I 4.
9.
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

20 297 998

20 297 998

KŐLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
A

sz. tó blat
I

IcIltaüe’rülé biá.v.iÖbtbs I l4liaé~veléui lue’ételeks. nor- lelanégvealé láadáieak- naoH+l-)

2.

Fl.assöleösáé bevélelek. ldadásukegyeiege éflanaslmsié he’-élelrk ‚6. me- fl.asosémaáii lá.dá,nkt. ml) 1+0-)

adatok forintban
-20297995

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)
adatok forintban
Bevételek
Sor
.
szam
~

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.

Nlegoevezes
2

Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.-ból EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
4.-ből EU-s támogatás
Egyéb működési bevételek

Kiadások
2019. évi
‚.
eloiráiiyzat

Megnevezés

3.

2019. évi
..
eloirányzat

4.

81 985 674

45 051 415
33 550 000
240 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz.zájárulási
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Tartalékok

5.

47
7
45
7
16
5

032
284
767
350
882
814

249
245
501
000
736
244

21 238 725

9.
10.
II.
12.

Ct

13.

Költségvetési bevételek Összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+I2.)

182 065 814

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (I 5.-’-.. ±1 8. )

15 878 742

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Költségvetési maradvány igénybevétele
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+... 21.)
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Ertékpapírok bevételei

IS 878 742

22

Működési célú finanszírozási bevételek összesen
(14.+19.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)
Költségvetési hiány:
Tárgyévi hiány:

15 878 742

~
23.

24.

25.

Költségvetési kiadások összesen (1.+..+12.)
Értékpapír vásárlása. visszavásárlása
Likviditási célú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése
Forgatási célú belföldi. külföldi értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Közvonti irányitószervi támogatás
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

Működési célú finanszírozási kiadások összesen
(14.+...+21.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)
Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi többlet:

197 944 556

130 130 975

Ct

‘0

..-.

C
0:

48 131 984
2 445 881

50 577 865
180

708 840

51 934 839
17 235 716

I
I.

51934839
17235716

II. Felhalmozási

célú bevételek

és

kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

adatokforintba,,
Bevétclck

Kiadásol’

Sor
szám

Megnevezés

2019. évi előirányzat

Megoevezks

2019. évi előirány2at

I

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

2.

1 .-ből EU-s támogatás

I .-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.
4.
5.
6.

Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási célú bevételek

70 383 436

3 484 880

Felújítások
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások

99 630 772

500 000

7.
8.
9.

10.
II.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek Összesen: (l.+3.+4.+6.+...+1 1.)

70 883 436

Költségvetési kiadások Összesen:

13.
14.
IS.
16.
17.
IS.
19.

Hiány belső tinanszirozás bevételei (14

17 625 158

Értékpapír vásárlása. visszavásárlása
Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú leiáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése
Befektetési célú belfőldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.
21.
22.
23.
24.
25

~

26.

27.
28.

...

18)

IS 000 000

Költségvetési maradvány igénybevétele
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Betét visszavonásából származó bevétel
Ertékpapir értékesítése
Egyéb belső finanszírozási bevételek

Hiány külső /7nanszírozásának bevételei (20

2 625 158

...

(l.+3.+5.+...+1 I.)

Betét elhelyezése

24)

Hosszú lejáratú hitelek. kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek. kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek

103 115 652

—
1’~.

2 628 658

Pénzügyi lízin~ kiadásai

I

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen
(13+19.)

17 625 158

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

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

88 508 594
32 232 216
17 235 716

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

2 628 658
105 744 310
-

I
—

3. melléklet az 1/2019 (IlL 12.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

‚

Sor-

I

2

3

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.

.

2019. cvi eredeti
‚. .
eloiranyzat

....

szam

.

Bevetebjogeimek

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 ŐSSZESEN*
‘Az adósságot keletkeztetö ü~’letekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII 31) Korai.
Rendelet 2 (I) bekezdése alapján

2019. é’i
‚
.
modositott
‚.
eloirányzat
4

2019. évi
.
. .
tetjesites

5

4. melléklet az 1/2019 (IlL 12.) önkormányzati rendeletkez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
adatokforinthan

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2017. XII.31-ig

I

2

3

4

Konyha felszerelések
Ekeéstartozék
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)

S melléklet az 1/2019 ~HL 12) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
adatokforintban

Felújit~s megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

I

2

3

Belterülti utak (pályázat alapjáii)

2018. év utáni

Felhasniálás
2017. XlI.31-ig

2019. évi clőirányzat

szükséglet
(‚—2
-4-5)

4

5

6

17 647 059

17 647 059

Bölcsőde létrehozása

25 260 618

25 260 618

Piac

32 762 236

32 762 236

Étkező felújítás

22 612 797

22 612 797

Belterülti utak

ÖSSZESEN:

I 348 062

99 630 772

I 348

062

99 630 772

6. melléklet az 1/2019 (IlL 12.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

69500194-11026747

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

or
szam

30 nap
alatti

Tartozásállomány megnevezése
.

.

allomany

I

Állammal szembeni tartozások

2

KÖzponti költségvetéssel szemben fennálló tartozás

~

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni
tartozás

4

TB alapokkal szembeni tartozás

~

Taitozásállomány önkormányzatok és intézmények
felé

6.

E~iéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30-60 nap
közötti
.

állomany

60 napon
túli

Összesen:

állomany

2 445 881

2 445 881

Át-ütemezett

.

2 445 881

8 249

2 148 914

2157163

8 249

2 148 914

4 603 044

Jászboldogháza, 2018. január hó I nap

költségvetési szerv vezetője

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

s rszm

Támogatott szervezet neve

adatok forintban

Támogatás célja

Támogatás összege

‘

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

S

Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltóság

Támogatás

528 815

6

Jászboldogházi Sport Egyesület

Támogatás

7

Jászboldogháza Ezüstkor Egyesület

Támogatás

8

Jászboldogházi Faluszépítők Egyesülete

Támogatás

9.

Csillavirág Énekkar

Támogatás

441
341
528
341

10

Jászboldogházi I~úsági Egyesület

Támogatás

700 000

131
131
815
131

II.

IS
16
17
Ig,
Ig.
20
21
22
23
24
25
26
27,

Ősszesen:

5 056 951

Támogatás
teljesitési
összege

2. számú tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasniálási terv
2019. évre

2.számú tájékoztató
Megnevezés

SOI~

adatokforintban
J~auár

IZebnjár

Március

Április

Május

Június

Július

.Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dcc.

Összesen:

I

Bevételek

2

Ónkomiányzalok müködési támogatásai

5 955 956

5 955 956

5 955 956

5 955 956

5 955 956

5 955 956

5 955 956

5 955 956

16470 158

5 955 956

5 955 956

5 955 956

81 985 674

3.

MúkÓ ésicélúlámogatásokÁ»oflbeIüI

1707904

I 707904

5878868

3446706

3446706

34467%

3446706

8256652

3446706

3446706

3446706

7225227

48903497

~

70 383 436

70 383 436

5.

Felhalmozási célú támogatások ÁH.on
balul
Közhalalmi bevételek

6.
7.

Múködésibevélelek
Felhalmozási bevéielek

8.

I 500000

I 750000

5187500

5187500

2 100000

I 500000

I 500000

1200000

5187500

5187500

I 750000

I 500000

33550000

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834411

2834410

34012931

Működésieélúátvettpénzeszközők

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

240000

9,

Felhalmozásieélúálvetlpénzeszközök

41 666

41 666

41 666

41 666

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

10

Fnai,szirozási bevételek

10.

Költségvetési majadvány igénybevétele

II

Bevétdekösszesen:

II.

Kiadások

12

2 625 158

500000
2 625 ‚58

30 878 742

30 878 742

42938679

12309937

19918401

17486239

‚4398740

13798740

13798740

18308686

30625600

17486240

14048740

87960696

303079438

Szeinélyijtitlatások

6890979

6890981

6890981

6890981

6890981

6890981

6890981

6890981

6890981

6890981

6890981

6890980

82691 769

12.

Munkaadókat lerhelójárulékok ~
szoctai’s hozzajanilasi 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 218 333

I 218 332

I 218 332

II 619 993

3
13.

Dolog’ kiadások
Ellatottak pénzbeli juttalásai

5601 084
612500

5601 084
612500

5601 084
612500

5601084
612500

5601084
612500

5601084
612500

5601084
612500

5601084
612500

5601084
612500

5601084
612500

5601 084
612500

5601081
612500

67213005
7 350000

116660

116660

2308757

116660

4925861

116660

116660

116660

5716660

116660

116660

2998178

16882736

98 425

98 425
11048434

635 000
11048434

146 850
11048434

2 773 680
11048434

11048434

50 000
11048434

11048434

11048434

11243300

3 802 380
99630772

273 880

273 880

273 880

273 880

273 880

273 880

5 814 244

303079438

14

Egyébtnüködésictlúkiadások

14.
IS
IS.

Beruházások
Felujilások
E~éb feII’al,nozási kiadások

lÓ

Tartalékok

ló.
17

Kölcsön nyújtása
Finanszirozási kiadások

17

Kiadásokösszesen:

IS

Egyenleg

I 390 322

I 390 321

I 390 321

18275758

15928304

18120401

25487992

30932193

25634842

28535552

25761872

34040530

25761872

25761871

28838251

24 662 921

.3 6)8361

I 798 000

.8001 753

.16533 453

.11 836 102

.14 736812

.7 453 186

.3 414 930

.8275 632

.11 7)3 131

59 122 445

2 445 881

2 628 658

5 074 539

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

3.számú tájékoztató

adatok forintban
Jogeim

2019. évi támogatás összesen

I

2

település üzemeltetési nonijativák
.

zőldterületkarbantartás

3 744 170

.

közvilágítás

5 984 000

.

köztemelő fenntartása

I

.

közutak, hidak fenntartása

3 239 290

.

egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6000000

.

üdülőhelyi feladatok támogatása

.

polgármesteri illetniény támogatás

600

804

26! 900

.201 6.évi áthúzodó bérkompenzáció
.

gyeniiekétkeztetés támogatása- dolgozói bél-támogatás

7 828 000

.

gyermckétkeztetés üzemeltetés támogatása

2 674 649

.

pénzbeni ellátásokhoz hozzájárulás

8412000

.

gyermekjóléti szolgálat

.

könyvtári ás közmüvelődési feladatok támogatása

.

lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

-

óvodapedagogusok bértámogatása

-

óvoda működtetési tamogatás

2 042 480
9! 800
24 875 150
4 285 600

Info beszámitás
ősszesen:

71039843

4. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
Ezerforintban 1
Sorszám

Bevetebjogcim

Kedvezmény nélkül
.
‚
elerheto bevetel

Kedvezmények
osszege

1

2

3

4

I.

Ellátottak térítési dijának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártéritésének méltányosságból történő elengedese

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedese

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedese

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6

-ebből

Építményadó

‘7

Telekado

8

Vállalkozok kommunalis adoja

9

Maganszemélyek kommunális adoja

10

Idegenforgalmi ado tartozkodas utan

II

Idegenforgalmi ado épület után

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
után

-

13.

Gépjárműadóböl biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

IS.

Eszközök hasznosítása utam kedvezmeny, mentesseg

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

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

Összesen:

í Számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Ezerforintban!
Kiadás ‚‘onzata évenként
Sor‚
szam

Kotelezettségjogc.me

I

2

..

‚‚

~.

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

2.

‘Szemüjik Fényc’ program

3.
~

‘

Felhalmozási célú finansziroz.ási kiadások
(hiteltörlesztés, ériékpapir vásárlás, stb.)

5.
6.
7.

Beruházási kiadások beruházásonkéni

8.
9.

Felújítási kiadások felújitásonként

10.
II.

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

12.
Összesen (1+4+7+9+1 I)

Köt, válL
.
eve

2016. előtti
.
‚
kifizetes

3

2008

2019

2020

2021

2022.
után

4

5

6

7

8

7 288 948

I 420 280

I 434 482

I 462 886

5 851 544

összesen

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

17 458 140

6. sz. tájékoztató tábla az 1/2019 (U]. 12 >Önkormányzati rendelethez
Jászboidogh~za Kö7~égi őnkonnánynt 2019. évi Költségvetésének Összevont mérlege
BEVÉTELEK
I. at táb*at
Bnételijogciiii

17
2
3

T

:

~•

~
2.
2.1

3~
55
~
~•

5~
3.
•ir

j7~
~55
j~
•5~

~5T
4.
~

~fl

~7j~
7~

7T
~7•
5
5 I

~97

TT
5j
5~

~5•

sr

:

~

E
6.
6.1

iT

ZT

i7

~j

7.
i I
~

~57•
~

8.
si

5
97•
1Z

9.
~
~
~

133.

•l~

~
~9fl.
955

1TZ

~lZ

1’7
j~j

~

—r~—r

adat oAfaj-ételben

8) 985 674
20 91’ 960
29 160 750
18 914 649
2 042 480

81 985 674
20921 960
29 ‚60 750
18 914 649
2 043 480

Helyi oekoraiuo~~iok kicgeaaio isnogatasai
Múkldéd célú linaoni’uokkllamhóa8nésoo Iselolról (2.l.+...+.25.)
blvonssok es betizeiciek beecielea
Miakodes’ cclii garancia- ci tcnssegv~asbc4 mogialJetet
Mtatődaii celu vucizalenioiaö iamogauaaok, kólcionck v,sizatcrdcsc
Mutode ii ccli visszaicnicndo tantogaicia. kalciona ‘geoybcvei~e
tgyeb nisődai celia taoiogai~ beveidet
‚3 -bce UI-s isnogsias
Fclbai.norÁsi célú lómonlóaol’ Mlaaiibánanieoa belülrói (31+. +35.)
~elnmozaai cdi
oflhiinyni linogiin
9clliimozaai ccli gasanos- ci kezessegvill&asbol megienhiciek
leliodmozan ccli viaazaienteidb ianogaiasot. tc’csoeiok visszaiiciolese
lel~mozasi ccli visszaienicndo ianogaiuok, taciaitk igeiytavelele
Egyeb Iciltimozas coli ivnogatas~ beveidei
3.3 -bol tU-s liiiiogslas
KSdIatalad bnélclek (41+4.2.+4.3.+4.43
Helyi
(41 +41 L.)
. Vagyon npiauu aaöl’
. I cnnctck ci osiatsiok adoi

10 943 $31
48 903 497

10 945 68)
48 908 497

80 945 681
48 908 497

10 945 681
48 908 497

48 903 497

45 908 497

48 908 497

41 908 497

33 550 000
29400000
4 400 000
25 000 000

33 550 000
29400 000
4 400 000
25 000 000

33 550 000
29400 000
4 400 000
25 000 000

33 550 000
29400000
4 400 000
25 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

ISO 000
34 012 931
300 000
10 320 745
3446821
540 000
4 010 522

150 000
25604090
300 000
H 352 120
3791511
594 000
4411 574

150 000
28130650
300 000
12 481 101
4170662
653400
4 852 732

150 000
30909 865
300 000
13 736 912
4 587 728
788 740
5338005

4698624
9 605 712
I ‚00 000
3 500

5115686

5 627 255

6 889 981

(sepjartsusdo
bgyeb atuhasaiSata es noélilali
Egyeb kcdiae&ma bcveiciek
Múlildéni bevételek (5.l.+...+ 3.10.)
kcsaienetesiies elenciicke
&ségsiiiiaaok cllcnencke
Koevetateit g~itatasok enfle
I olljdonoti bevetelck
bllalaoi dijil
ki~tazoit *itdanos Icegaitni ado
Alijiotos tospini ado viiizatcnlesc
biztosiloi karientes
bgyeb penzúgyi miaveletek beveiclc,
bgycb mikódcai bcvctclck
Felhilmoilsi bevélelek (&l.+...+6.5.)
Inmiateflalis java eOiekeiiiesc
Ingadsnot
tgys hegyi eizknza eriekesitese
Keszesedcsck
Kcozaicdcsck ncgazuncseliez kipcaoiodo bevetelek
Múkldéú célú Mw” péaasn*8,Ik (7.1. + ... + 7.3.)
Mutodesi cclii garancia- es kczcaacgvl~td meglawesek AH-s tvuird
Motodesi cdii voozalentendo tanogaiasok, tolcediok visizaler All-n kivolroi
bgyib iniakódesi ccli alvin peÖi
‚ 1-bol bU-n lamogatas (kbzvcdcn)
Fellaahoaoráai célú 60w” $iszendeiaök (8.l.+83.+8.3.)
telm. coli garancia- es kezesuegvallalasbol inegiertiesci All-n tiveirci
telr~_celia vissaaienicndo tanogarn~k. tolcs&,Ök elismer All-n kiv,Jlrol
Egycb tadnozaza cclii ilyen paizeskos
8.A-bd tU-a taniogilas ttózvetlen)
KÖLTE(GVETÍSI BEVÉTELEK ÓSSZESEN: (l+~+8)
Hitel- kllcsönklvétel óllaaihüaroáooa IdvoIra (10.1+103.)

70 383 436
70 383 436

3 500

3 500

coo

35 000

240 000

2400(10

240 000

240 000

240 000

340 000

240 000

240 000

269 575 538

890 288 262

192 884 821

‚95 394 036

30 87* 742

12905 330

13 964 889

19 695 051

30 878 742

2 905 330

IT 964 889

29 695051

2 625 158

3625150

2625198

2625158

2635150

2 625 158

2 625 858

2625 158

35000

35

3 500
35

coo

500 000
500 000

Hosnu iej&aiu bitelek, kőecu~ok eledele
Likcidiinsi cdii ‚telet. tolcoonók Iclvctclc pcnz~i vailalkoz*stol
KOvid lcjarato hitcl~. kolcocode
BelitIdi éroéli!e8lrok bevételei jI LL+»+ I 144
torgatas cclii beflota cflckpapirct bevaiiosa.
i-organs ccli bditls enekpapirck ~ocistata
kleteklelesi cdi bellöidi ertekpapirok bevaluasa. cnckcaaicoe
bctcktcteoi ccli bciitidi crtckpapirok bbocsaiosa
Maradvény iaéaybevé(ele ~l2.l. + 123.)
blow cv k&usagveteia maradvanyana igenybceclcic
blow cv v~tozaaa oTlarodvanyanok igcnybevetele
BeIltidi (iioaniairoá bevétetei (13.1. + .„ + 133.)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l0.+ ..+I5.)

‚7.

KŐLflÉGVETÉSI

TTT

adatok forintban
2021.én0elúiréaiyno

80 985 674
20921960
29 860 750
08 914 649
2 042 480

06.

‘nr
•1TT•
1TT•

~

81 985 674
20 92’ 964
29 160750
ii 914 649
2 042 480

IS.

i~5

1Z

adatok fo,toatéan

t~~tO

Onkonnónyrat muikidési t’naogatásai (t.t.+»+.l.6.)
Helyi Öntonhianyzatck ritlodesasiek Miaianoi Isinogaitsa
utlkoflhlinYZaid’ csYci Lonsevelca leItdllbtiI8 oamo8atasa
‚)ikOiTTianyzalOk izocislit gyermetjolen Isadaiainak tasnogataaa
(Jetornanyzaiok tulnarai’o idadslaunfl lainogalisI
Mukodcsa celia koqiontositon aloirioiyzaiok

Allainhaztatiason bcbdi
Ailan*azlaoiaaon belei mogelolegezecek tőilesztese
betetek megininietese
KültIldi lTnaas~roz4n bevételei (14.l.+...i4.4.)
~orgaunsi cdii kwicoa enerpopirok bevwaaa. csetcailcis
Betekictesi cdli kúltoldi erletpapirok bevilasa. eneteatesa
Kc5d6 enetpapirok kibocsaiaaa
kliltoldi hitelek. kólcsoack telveide
Adónídooz Bem kapcsolódó nzÁnnoákaa Ogylelek bevételei

937

adatok foriniban

És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

33503900

85530488

16590047

32 320 209

303 079 438

205818750

209 404 868

22791424$

KIADÁSOK
2 a táblésw

adatakfodatban adatok forintban

Sor.
~

.

Kiadás, jogeanaek

~
L
II
1.2.
Ii
.4.
Ii
ló.
7
I &
I 9
I ‚o)

2
MOI4Zdési kiltségsulés kiadásai (I 1+ +15)
Személy junoslásol’
Munkasdokal erbelójürulékok ás szoc,ái,s haműjáruláss adó
Dolog kiadások
Elláloliak pénzbeli juttatása1
Egyéb működési célú kiadások
.az I 5-böl - Elvonások ésbeözesásek
. Garancia- ás kezességvállaiásból kiflzenés AN-si bclölre
-Viaazanániicndö lásnoealások, kelcsőesök ny~lása AH-s belalre
. Visazaiédtendö támegalások. kelcsónök nörleoztése AJ-I-a beloirs
- Egyéb működési célú tásnsogaiáaok AN-n beloire

I
I II.
II)
114.
1.15.
2.
2.0
22
2.3.
24
2$
ló.
27
28.
19.
2.10.
III.
211
211
3.
3.1
3.2.
4.
5.
5.1
52
53
6.
6.1
6.2.
6.3.
64.
7.
71
72.
73
7.4
7.5
8.
81.
&2.
81
84.
9.

~ és kezess4vállalásbél kiflzetén AN-si kávúlre
Visszaiésiicodó támogatások. kölcsönök n,(siiáaa AN-n kivoire
. Arksc3ésülhések aciánionsások
- Kamalldmoanldsok
- Egyéb működési célú séno~sIisok ájlantáznaniáson kivolre
Felhalmozási kőllnéawléu Idadánai (2.1+2.3.42.5.)
Benibázások
2 I-bél EU-s fosrisból megvalósuló beruházás
Felújinások
13.-bél EU-s fsrrásbél megvalósuló felújisás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5-böl
- Garancia- ás kezessásvállalásból kif3ztnén AN-s belülre
- Visszasérisendó nánsogvnások. kölcsönök nyésnása AH-os belolre
- Visszasérinendó ninsoptisok. kölcsőnök sörlesznése ÁH-os belolre
- Egyéb felhslmozié célú nínse~náaok AN-s belllre
. Garanscsa- en kezessegyallalanbol kiflsetes AN-n k,v,ilre
- Vssozanérilesidó náznantalások. kalcsössok syújsása AN-n kivölre
- Lakásiánsoesnáa
- Egyéb felbslmozia célú lasnsealsssok atanudiazisysasos ksvülre
Tartalékok (31+32.)
Alnalános nsoislék
Céllaroalék
KOLTSEGVETtSI KIADÁSOK ÓSSZESEN ‚1+1+3)
Ililel~. kScaőnlórlenznés államháanarsásea Idvűlre (5.0. + ... + 5.3.)
Hosszú lejáratú bilelek. kelcsőnök törlenzlese
Likviditási célú hitelek. kölcsönök Orlesznese pessOgy vsllslkozasnsk
Rövid lejáratú hinelek. kelcsönök lörleszlese
BelBIdi éroékgaolrels kiadásai (6.0. + .. + 64.)
Fgvnási célú belföldi ériékpapirok vásárlási
Forsanisi célú belföldi értékpapírok bevallása
Befeklelési célú belföldi énékp#irok vásárlása
Befeknesési célú belföldi ésiékp39irok bevaliasa
0e1(Ildi Onannülroda Idadású (7.1. + ... + L4.)
Álanióázaanáson belüli megel5le~ezétek folyóosnasa
Allansásáznaniásos belüli meselólegezések vssszaűsssese
Pánzeszközök beiéikéni elhelyezése
K~onti iránvflöszervi nirsioplás folyónsiasa
Pénnigyi lizane kiadásai
KOlltIdi fl,snanalaozás Idadásai (6.1. + .„ + 6.4.)
For3alási célú külföldi drlékp.pirok vásárlási
Befektetési célú külföldi éniékp#lrok bevallani
Külföldi ésiékpaeirok bevallása
Külföld, hitelek. k6lcnönök lörlesziese
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÓSSZESEN: (5.+..+84
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

:

1Z

adatok forintban

adatok forintban

2019.bi
.
elo,rány~t

2020.évi
.
eIő,rdnyaal

3
183 757 503
82691769
14 619 993
67 213 005
7 35* 000
16 8*3 736
180049

3
096 913 741
*6826351
15 35* 993
70 573 655
7 350 000
Id 8*2 736
180049

3
208 ‚28 201
90299412
15965 032
77 631 02’
7 350 000
16 832 736
110049

3
219 079 336
93008394
16 443 9*3
85 394 133
7350000
16 832 736
80049

II 710 590

II 710 590

II 710 590

II 710 590

4 992 097
103 433 152
3803330

4 992 097
3760470
3 760470

4 992 097
3760470
3760470

4 992 097
3 760 470
3760470

298004899

200 744 211

211 8*3671

222 839 706

5 074 539

5 074 539

5 074 539

5 074 539

2 445 861
2 628 65*

2 445 881
2 628 658

2 445 881
2 628 658

2 445 881
2 628 653

5 074 539
303 079 438

5074539
205818750

5 074 539
216 963 210

5 074 539
227 914 245

adatok forintban

adatok forintban

-09073850

-27 245 670

‚~ 505 508

27 245 670

....

2021. e”elo,rányzsa

.

2022. éva elo,a-ányzai

.
-

KOLTSÉGVETÉSI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

99 630 772

5 314 244
5 814 244

És KIADÁSOK EGYENLEGE

.iatabtdcat
I

KöIlaégwaéni hiány. lőbblel ( kiloságwiéni be’éielek9. sor- k6leaég’eténi kiadások 4. sor) (+1-)

~

Finannairoralsi bevélelele. Idadásokegyenlege (Anaansülrozási besélelek 16. nor - önanaszirenásl
Iaadánok9. sor) (+1-)

adatok forintban adatok forintban
-28429361
18429361

-50 455 949

«

455 949

Elfogadva a

...

./2019. (111.11.) Képviselőtestületi Határozattal.

j~zboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.
Összesített Közbeszerzési terv
2019.
Sorszám A beszerzés
megnevezése

VP6-7.2.17.4.1.3-17

A beszerzés
tárgya:

„Helyi
Termékértékesítést
szolgáló Piacok
In&astrukturális
fejlesztése,
közétkeztetés
fejlesztése”

Becsült érték (nettó)

48.000.000,Ft.

A hirdetmény Tervezett
A
Döntéshozó
megjelenítésének eljárás közbeszerzési
tervezett
típusa eljárás fajtája
időpontj a
2019. I.
Kbt. III.
Hirdetmény
Képviselőtestület
negyedév
rész 115. * közzététele
(1)
bekezdés

Jászboldogháza, 2019. március 11
Szűcs Lajos
polgármester

nélküli
Kbt. III. rész
115. *(1)
bekezdés

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Szűcs Lajos (lakcím: 5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos u. 16.; sz.ig.: 412231 CE) polgármester
ezennel kijelentem, hogy a „A VP6-7.2.1-7.4.l.3-17 Helyi termékértékesitést szolgáló piacok in&astrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” programban a Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja,
és ebédlöi tetőtér kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás dőntéshozója ezennel kijelentem, hogy az eljárással
össze~ggésben nem áll fenn velem szemben a Kbt. 25. *-ában meghatározott összeférhetetlenség. Továbbá
ezúton nyilatkozom arról, hogy az eljárás során tudomásunkra jutott adatokat, továbbá a Kbt. 44. *-ban és a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:47. *-ának (1) és (2) bekezdésében valamint a 2011. évi CXII.
törvény 27.~ (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm, azokat kizárólag az ajánlatkérő
képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére. Kijelentem továbbá, hogy vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettségünknek eleget tettem.
Jelen nyilatkozatot a Jászboldogháza Községi
összeüiggésben teszem.

Önkormányzat által

Kelt: Jászboldogháza, 2019. év március hó 11. nap.

kg~rn1s(er

indított közbeszerzési

eljárással

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYJLATKOZAT
Alulirott Menyhárt Ernő (lakcim: 5144 Jászboldogháza, Bajnok u. 34. sz.ig.: 298788 BE) képvise o-testu eti tag
ezennel kijelentem, hogy a „A VP6-7.2.1-7.4.l.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in&astrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” programban a Vállalkozási szerződés A Jászboldogházi piac innovációja,
és ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárással
összefüggésben nem áll fenn velem szemben a Kbt. 25. ~-ában meghatározott összeférhetetlenség. Továbbá
ezúton nyilatkozom anól, hogy az eljárás során tudomásunkra jutott adatokat továbbá a Kbt. 44. ~-ban és a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:47. ~-ának (1) és (2) bekezdésében valamint a 2011. évi CXII.
törvény 27.~ (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm, azokat kizárólag az ajánlatkérő
képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére. Kijelentem továbbá, hogy vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettségünknek eleget tettem.
„

Jelen nyilatkozatot a Jászboldogháza Községi
összefüggésben teszem.

Önkormányzat által

Kelt: Jászboldogháza, 2019. év március hó 11. nap.

‘71
Képviselő-testületi tag aláírása

indított közbeszerzési eljárással

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Kobela Margit Magdolna (lakcím: 5144 Jászboldogháza, Bajnok u. 26/A. sz.ig.: 643222 1(A)
képviselő-testületi tag ezennel kijelentem, hogy a „A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok in&astrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” programban a Vállalkozási szerződés
A
Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésével
kapcsolatos közbeszerzési eljárással összefüggésben nem áll fenn velem szemben a Kbt. 25. *-ában
meghatározott összeférhetetlenség. Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy az eljárás során tudomásunkra jutott
adatokat, továbbá a Kbt. 44. ~-ban és a Polgári Tőrvénykönyvröl szóló 2013. évi V. tv. 2:47. *-ának (1) és (2)
bekezdésében valamint a 2011. évi CXII. törvény 27.* (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm,
azokat kizárólag az ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére. Kijelentem
továbbá, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségünknek eleget tettem.
„

Jelen nyilatkozatot a
összefüggésben teszem.

Jászboldogháza Községi

Önkormányzat által

Kelt: Jászboldogháza, 2019. év március hó 11. nap.

Képviselő-testüleh tag aláírása

indított közbeszerzési

eljárással

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Joó Kovács Balázs (lakcím: 5144 Jászboldogháza, Szellő u. 23.; sz.ig.: 502044 TA) képviselő-testületi
tag ezennel kijelentem, hogy a ‚$ VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
inüstrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” programban a Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi
piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása”
kivitelezési munkálatainak elvégzésével kapcsolatos
közbeszerzési eljárással összefüggésben nem áll fenn velem szemben a Kbt. 25. ~-ában meghatározott
összeférhetetlenség. Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy az eljárás során tudomásunkra jutott adatokat,
továbbá a Kbt. 44. *-ban és a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. tv. 2:47. ~-ának (1) és (2)
bekezdésében valamint a 2011. évi CXII. törvény 27.~ (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm,
azokat kizárólag az ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére. Kijelentem
továbbá, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségünknek eleget tettem.
Jelen nyilatkozatot a Jászboldogháza Községi
összefüggésben teszem.

Önkormányzat által

Kelt: Jászboldogháza, 2019. év március hó 11. nap.

épviselő-testületi tag aláírása
‚—

r~
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J

indított közbeszerzési eljárással

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Szűcs (3erge]y (lakcím: 5144 Jászboldogháza, Vezér u. 43. sz.ig.: 536537 CE) képviselő-testületi tag
ezennel kijeleiitem, hogy a „A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesitést szolgáló piacok in&astrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” programban a Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja,
és ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárással
összefüggésben nem áll fenn velem szemben a Kbt. 25. *-ában meghatározott összeférhetetlenség. Továbbá
ezúton nyilatkozom arról, hogy az eljárás során tudomásunkra jutott adatokat, továbbá a Kbt. 44. *-ban és a
Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. tv. 2:47. *-ának (1) és (2) bekezdésében valamint a 2011. évi CXII.
törvény 27.* (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm, azokat kizárólag az ajánlatkérő
képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére. Kijelenteni továbbá, hogy vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettségünknek eleget tettem.
Jelen nyilatkozatot a Jászboldogháza Községi
összefüggésben teszem.

Önkormányzat által

Kelt: Jászboldogháza, 2019. év március hó 11. nap.

Képviselő-testületi tag alá ása

indított közbeszerzési

eljárással

Jászboldogbáza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Vámosi Norbert (lakcím: 5144 Jászboldogháza, Bocskai it 12. sz.ig.: 779862 TA) képviselő-testületi
tag ezennel kijelentem, hogy a „A VP6-7.2.l-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
in&astrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” programban a Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi
piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása”
kivitelezési munkálatainak elvégzésével kapcsolatos
közbeszerzési eljárással összefliggésben nem áll fenn velem szemben a Kbt. 25. ~-ában meghatározott
összeférhetetlenség. Továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy az eljárás során tudomásunkra jutott adatokat,
továbbá a Kbt. 44. *-ban és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:47. ~-ának (1) és (2)
bekezdésében valamint a 2011. évi CXII. törvény 27.* (3) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm
azokat kizárólag az ajánlatkérő képviselőjének utasítása alapján adom át más személy részére. Kijelentem
továbbá, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségünknek eleget tettem.
Jelen nyilatkozatot a
összelMggésben teszem.

Jászboldogháza Községi

Önkormányzat

által

Kelt: Jászboldogháza, 2019. év március hó 11. nap.

Képviselő-testületi tag aláírása

indított közbeszerzési

eljárással
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5100 JÁSzBERÉNY, BLÉNESSY JÁNOs U. 24/F.
IRODA: 5100 JÁSZBERÉNY, TFIÖKÖLY ÜT 22.
TEL/fax.: 06 57 886-298; 06 30 2182-465

C.

J

J

projekt r000

e-mail: sanszúi’nr.hu

Szűcs Lajos részére
Jászboldogháza Községi Ónkormány-zat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27
Tárgy: árajánlat közbeszerzési eljárás lebonyolítására

Tisztelt Polgármester Úr!

A Sansz Projekt Iroda Bt. ezúton tesz ajánlatot a Jászboldogháza Községi Önkormányzat
részére ‚4 VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”
Termelői piac tárgyú projekt keretén belül
kötelező közbeszerzési szakértői, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására.
—

Ajánlatot teszünk a fent megjelölt előkészítési tevékenység teljes körű lebonyolítására.
Ajánlattevó neve: Sansz Projekt Iroda Bt.
Ajánlattevő székhelye: 5100 Jászberény, Blénessy János u. 24/F.
Ajánlaitevő telephelye: 5100 Jászberény, Thököly út 22.
Ajánlattevő adószárna: 22113643-2-16
Ajánlattevő cégj. száma: Cg. 16-06-009370
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Sebestyén Klára
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó lajstromszáma: 00419

Jelen ajánlatunk nettó 450.000.- Ft + 121.500.- Ft (27%) ÁFA, bruttó 571.500.- Ft, azaz bruttó
ötszázhetvenegyezer-ötszáz forint,
A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonvolítása körében az alábbi szolgáltatásokat vállaljuk:
javaslattétel:
az eljárás~ok~ típusára,
bírálati módszerére
alkalmassági feltételeire
ajánlattételi felhívások és kapcsolódó dokumentáció elkészítése (műszaki terveket és
leírást az Ajánlatkérő biztosítja)
A (köz~beszerzési eljárások teljes folyamatának @1. hirdetmény feladása, információadás,
jegvzőkönvvek, hiánypótlás, bírálat, összegzés, tájékoztató, stb.) menedzselése az EKR-en
keresztül.
Nyertes ajánlatkérővel való szerződéskötés előkészítése.
Utóellenőrzés anyagainak feltöltése.

-

-

-

-

-

—

-

A hirdetmény feladásának és inegjelentetésének díját árajánlatunk nem tartalmazza.

C.

J

Rn Z
C

5100 JÁSZBERÉNY, BLÉNESSY JÁNOS U. 24/F.
IRODA: 5100 JÁSZBERÉNY, THÖKÖLY ÜT 22.
TEL/fax.: 06 57 886-298; 06 30 2182-465

4)

projekt ir000

e-mail: sansz(~?’pr.hu

Kijelentjük, bogy ajánlatunk elfogadása esetén a közbeszerzési eljárás lebonyolítását az
Ajánlattételi Felhívásban meghatározott módon, az elvárásoknak megfelelően jó
minőségben és szakmai színvonalon teljesítjük
Kijelentjük továbbá, hogy fend tevékenységünk vonatkozásában felelősségbiztosítással
rendelkezünk
Fizetési Feltételek: A vállalkozói dij a közbeszerzési eljárások eredményes lezárása után egy-egy
összegben esedékes. Fizetési határidő 30 nap. A vállalkozási díj &zetése átutalással történik.
Fenti árajánlatunk 2019. július 31-ig érvényes,
Tevékenységünk bemutatása röviden:
Cégünk 2004-es megalakulása óta gazdag szakmai tapasztalatokat szerzett különféle beruházások
szervezési feladatainak ellátásában. Több sikeres projekt megvalósításában vettünk és veszünk
részt mind a vállalkozói és mind az önkormányzati szférában. Vállalkozásunk képes arra, hogy a
projektek megvalósításával kapcsolatos általános közbeszerzési szabályokkal és feltételekkel
összhangban megrendelőinknek komplex tanácsadói, bonyolítói szolgáltatást nyújtson.
Referenciáink között szerepel több az ajáni.ati felhívás tárgyához hasonló beruházás pénzügyi,
gazdasági és közbeszerzési bonyolítói szolgáltatásainak ellátása. Munkatársaink az egyes
szolgáltatások elvégzéséhez szükséges képzettséggel, ismeretekkel és tapasztalatokkal
rendelkeznek.
-

-

Bí~ra áraján~atunk kedvező fogadtatásában,

Jászberény, 2019. március 07.

Tisztelettel:

Sebestyén Ki~r~
ügyvezető

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.
Ajánlatkérő technikai azonosítója’
Ajánlatkérő EKR azonosítója: EKRSZ_

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 lebonyo lítását 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.

Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 1 15.* (1)
bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytat le Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi
piac itmovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyban.
Ajánlatkérő a Kbt. 40. ~ (1) bekezdésében foglaltak szerht a tárgyi közbeszerzési eljárást a
Mh~iszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével
bonyolítja.
Az EKR működéséről, valarnim 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
szüksé2es.
AZ EKR rendelet 6. ~ (6) bekezdése értelében ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő
hívható fej, 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: tittps://ekr.gov. lrn/Jortallkozbeszerzes/e[f araso kJEKR.../reszletek
A Kbt. 115. S (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 felhíyást megküldte,
azaz az EKR rendszerben regisztráltak.
Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást
megküldte. jogosulticözösen ajánlatot tenni. Illetve közösen részvételt jelentkezést benyújtani
olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító
felhívást.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás EKR útján történő megküldéséyel tisztelettel kéri fel Önt
ajánlattételre.

Aj ánlattételi felhívás
1.

Az ajánlaticérő neve, címe, telefoir-. ás telefaxszámai:

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

+36 57/460-011

Fax:

±36 57/460-012

Email:

po1garmester~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:

+35 57/886-298

Email:

sanszc~nr.hu

Képviseli:

Sebestyén Klára

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Név:

Sebestyén Klára

Lajstromszám:

00419

Figyelem!
Az ajánlatkérő és a pazdasá2i szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kin.ben vaav véErehajtási 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 fem~állása alapján, a jelen ajánlattételi felhívás megküldésével a Kbt. Harmadik
része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez, a Kbt. 40. ~ (1) bekezdésére tekintettel a
Miniszterehökség 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
3

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. határidele. beszerzési
helye és pénzügyi feltételei
Az ajánlatkérő és a pazdasá2i szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos4 a Kbt.
ben va~v vé2rehajtásj rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció ha a 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendeletből más nem következik elektronikus úton4 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. ~ (I) 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 elérhetőséEe: https://ekr.~ov.Ilu/IortaIJkozbeszerzes/e1iarasokJEKR.../reszletek
A közbeszerzési eljárás EKR azonosító Ia: EKR....
Figyelem!
Az EKR Rendelet 20. ~ (3) bekezdésnek megfelelően a Kbt. 57. ~ (2) bekezdésében foglalt
követelmény nem alkalmazandó.
5.

Az alánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

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

A beszenés tárgya és mennyisége:

I. 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:

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 mennyisé~e:
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac ii~novációja, 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 Burkolórnunkák
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.

A munkaterület átadására legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 15 munkanapon belül
kerül sor.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

S.

A tel/esítés 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. 8 12/2 hrsz. (Ebédlő)
9.

A szerzó’dést inegeró~ítő mellékkötelezettsézek:

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 0 o-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.
JótáRás: 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.
Jótáflási biztosíték: mértéke az ÁFA nélicül 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 „jánlatkérő pénzüzvi ellenszolzáltatásainal’ feltételei

A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása a Vidékfejlesztési
Alapból, valamint a Magyar Allam Központi Költségvetési Előirányzatából történik.
Projekt címe: „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in&astrukturális 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; utótinanszírozás
A megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a
kiüzetések pénzneme magyar forint.
A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és
hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. ~ (l)-(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.) Kona 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 I (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 munlcaterület 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 AFA-t a Megrendelő fizeti meg
Tekintettel arra, hogy a tárgyi munka (Ebédlő) nem engedétyköteles építési tevékenység,
Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
142. * rendelkezéseit, amely alapján az AFA-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 űz alánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Aj ánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
12. Annak lnefhatározása. hogy űz aiánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e
ajánlatot:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt,
tekintettel arra, hogy a létesítmény összefUggő műszaki tartalma és a kivitelezés természete nem teszi
lehetővé a kivitelezés részekre bontását.
13. Az ajánlatok elbírálásának szempont/a:
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 teljesitésben résztvevő, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti
MV-E 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):

70

20

—

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

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 (KE 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 Alegkedvezötlenebb) x (Pmax
Pmin) + Prnin, 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: E2vi$sszepű nettó ajánlati ár (Ft~:
Az 1. értékelési részszemnont 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 pontszárnot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének
megfelelően kevesebbet.
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
~=

4
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ahol
F:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

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

2. részszemi~ont: A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (V1L11.) 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 O pontot fog
kapni. Ajánlattevő O hónap tapasztalati időt is megajánlhat. O hónapos tapasztaJati időtartam
megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális O 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 tartalrnazniüIC1c~é11, 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-B
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 osatolnia szükséges az ezt alátámasztó
szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló dokumentum másolatát és amennyiben az ajánlattétel
10

időpontjában rendelkezésre áh, a kamarai határozat benyújtásával, vagy a kamarai névjegyzékben
szereplés útj &n (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.) Konn rendelet
szerinti MV-B felelős műszaki vezetői jogosultsággal és azt a fentiek szerint i~azolja, abban az
esetben Ajánlatkérő már nem vizsgálja a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-E felelős műszaki
vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.l 1,) 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 6gyelmét, 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.l 1.) Kr. szerinti
MV-E felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges
266/2013. (VJI.l I.) 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 jogosultsággal.
Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempontra, úgy csak
nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Konn rendelet szerinti MV-B
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-E 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-E
felelős műszaki vezetői jogosultságú, a teljesítésbe bevonandó szakemberrel.
Ajánlattevő a 60 hónapos vag 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:

—

—

Pvizsgált = (Avizsgált
Pniin) ± Pmiri

—

Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb

—

Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax

—

ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszárna
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pniin: a pontskála alsó határa. azaz O pont
A legkedvezőbb: 60 hónap
A legkedvezőtlenebb: O hónap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
3. részszempont: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36 hónapos
jótállás időtartamát meghaladó többlet jótáHás (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 am~ál 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
megaj ánlásbó 1 levonásra kerül.)
—

—

—

A pontozás módszere:
Pvizsgált = (Avizsgált
Pmin) ± Prnin

—

Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb

—

Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax

—

ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz O 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 súlyszámrnal, 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 ellenszo1gáltatást 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 súlyszárnú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult kőzjegyző 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 pontszánixnal) 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 cl) 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.) Konn. 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 segí ségével nyújtja be.

A 321/2015. (X. 30.) Korun. 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 k~’~ró 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) ésj9 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 k~~’ró 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 alkalmassáei követelmények:
Ajánlatkérö a Kbt.
követelményeket.

115. ~ (2) bekezdésére tekintettel nem határoz meg alkalmassági

16. Hid;; yyótlás lehetó~égének 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

felvilágosítás kérés érkezett. Az ajánlattevő, az EKR-be történő bejelentkezését követően, az eljárást
inegnyitva, tudja megtekinteni a hiánypótlási felhívás, illetve a felvilágosítás kérés részleteit.
17. Afánlattételi határidő:
Az ajánlattételi határidőre az EKR rendelet 15-17. ~ irányadóak.
2019 április 02. 16:00 óra
18. Az ajá,, lat ben vúitásának címe:
Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlatok felbontásának helyére utal [Kbt. 50. ~
(2) bekezdés i) pont], ezt az információt az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében csak abban az
esetben kell feltüntetni, ha a 3 a-ban foglalt valamely okból nem elektronikusan történik az
ajánlattétel.
Az ajánlat benyújtásának címe: https://ekr.gov.huiportallkezdolap
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 jeleit létre 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 intemetcímét
kell érteni.
22. Az a/án lati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131.
bekezdésére.
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*

(5)

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. Alániatkérő alkalmazza-e a Kbt. 114. .6 (ii) bekezdését:
Ajánlatkérő nem alkah azza a Kbt. 114.

* (11) bekezdését.

24. A szerződés EU-alapokból finanszírozott pro!ekttel és/vagy orozrammal kapcsolatos: nem
25. A Kbt.. 7í .6 (2) bekezdés e’) pont/ának alkalmazására vonatkozó infonnációk~
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 megfeleb~ek, 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 aiánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapkéntiétrehozta 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 csatohii:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláirási 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 megbatalmazott
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 változásbeje2yzési 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 űgyelembevételével, 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 (p1. 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 kitöltéséve.l-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 kőzépvállalkozásnak 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 nines 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 rendellcezik, 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,
o
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
. de) 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) pout 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
dokw~entum egyszerű elektronikus máso lataként 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 esatolt 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 átszárnításánál az ajánlattevőnek az
ajánlattételi felhívás megküldésének napján, a referenciák tekintetében a teljesítés napján, árbevétel
tekintetében az érintett óv, 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 átszániítást tartalmazó iratot közvetlenül
a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bánnely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításáboz 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 foglal6 felelő sségbiztosításra 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. g-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum ellcülönített
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 (X1I.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, bogy 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 aközbeszerzésekről 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. ~ (l)-(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 jellemző ire
—

—
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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
flgyelenmiel 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. ~ (S) 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 ‚negküldésénel’ napja: 2019. március
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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az EKR rendszeren keresztül közvetlenül
megküldte Ajánlattevők részére.

II.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
a
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatai.nak 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”) 1.1.) 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 FeUiívásban 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 aján attevo

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 nyilatkozatm.inta az EKR-ben elektronikus űrlapként
a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre ál’ 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 esatol 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 esatolása 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.

Ivlinden 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.

—

—

3.

Annak ‚neghatározása, hoQy az alán la/tevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e
alái: latot:
Ajánlatkérő a rész-ajánlattétel lehetőségét biztosítja tárgyi közbeszerzési eljárás
során.

4.

A kizáró okok:
1-2. rész:
4.].

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállaUcozó, ás 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. rende1et 17. ~ (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a
fenti kizáró okok hatálya alá, valamint Ajánlattevő köteles a pénzmosás ás 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 ás a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről ás 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 ás 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 igazo lásokban 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.)
Korni 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. .kz ajánlatkérő attól
Mggetlenül 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, bogy 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 ~
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 feimállásának 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 megfelehek 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 alkalmassázi követelmények:
5.1.

6.

-

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

A szerződés biztosítékai:
1-2. rész:
6 1.

Késedekni kötbér:

Ameimyiben 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
ai~élkiil, 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, bogy a késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés alól nem
mentesít.
6.2.

Me~hiúsu1ási kötbér:
I-la a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Ajánlattevő felelős meghiúsul
vagy Ajánlattevő a szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi,
ajániattevő 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.

JótáIlás:
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
—

—

Ajánlattevőnek a Kbt. 134. ~ (5) bekezdése szerint nyilatkozatot kell csatolnia
ajánlatához a teljesítési és jótállási biztosíték határidőre töi-ténő rendelkezésére
bocsátásáról.
A szerződést megerősítő kötelezettségek részletes ismertetését a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

7.

Az ellenszolzáltatás tel/esítésének feltételei ésA’aMv hivatkozás a vonatkozó fozszabá lvi
rendelkezésekre:
.

1.rész:

A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása a
Vidékfejlesztési Alapból, valamint a Magyar Allam Központi Költségvetési
Elóirányzatából történik.
Projekt címe: „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in5astrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszárnú, 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
hiánynentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdés,
illető1eg 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 32fB. *-ban meghatározottak szerint kerül sor
az ellenszolgáltatás teljesítésére.
A kifizetés a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokb4
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 I (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
icészültségi 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 általáxios forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. 142. * rendelkezéseit, amely alapján az AFA-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 dokumentwnok részét
képező szerződéstervezet tartalmazza.
2.rész:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés összegének finanszírozása a
Vidékfejlesztési Alapból, valamint a Magyar Allam Központi Költségvetési
Elő irányzatából történik.
Projekt címe: „Helyi termékértékesitést szolgáló piacok in&astrukturális 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) ás (5) bekezdés alapján átutalással kerül sor. Abban az
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esetben, ha ajánlattevő a teljesítéshez alválla[kozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. ~-ban, valamint a 32/B. ~-ban meghatározottak szerint kerül sor
az ellenszolgáltatás te1jesítésére.
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. részszánila 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 AFA-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 kültségei:
8.1.

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

9.

10,

Ajáiz lati kötöttséz:
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 (álternatív) ajánlat:
A Felhívás 11.2.9) pontjában meghatározottak szerint.

11.

Tájékoztatás:
12.1. Ajánlattevő ajánlatában köteles esatolni 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 alá” (cdtétel:
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 flgyelmét, hogy a Kbt.
35. ~ (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelö1ését.

12.3.

A 424/2017 (XII. 19.) Konn 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 megbatalmazásnak 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. Ezvösszegű nettó alánlati ár (‘Forint»
1-2. rész:
Az Egyösszegű ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
Az ajánlatban (heárazott költségvetési khráshan) szereDlő áraknak flx árnak kelt lennie.
\aa\ is az ajánlattevök semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek
\:áltozó árat tartalmazó ajánlatot.
~ áraknak 1~x árnak kell leijiRic. vagyis az ajánIM{cvők scrnrn~±ei~
~ tm~almazó ~á&e4~
A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költs

fhggetlenül azok formájától és forrásától, p1. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.
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 eredményfelelő s megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a
hibák kijavitásához 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
szeniély(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.l9.) Korm. rendelet 10. * (2)
bekezdése alapján amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus
űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áR, 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 cl hitelesítéssel.
—

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 kezességvállalásró 1 szó ló nyilatkozat),
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti
teljes bizonyító erejű magánoki.rat követelményeinek.
A 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendelet 11. ~ (2) bekezdése alapján 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 ajánlattevöt, 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 szabályain figyelemmel kell eljárni.
—

—

A 424/2017 (XII.19.) Konn 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 szo&ver 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.) Konn 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 megfeleh~ek, ez a szabály azonban nem érinti a közös
—

—

ajánlattevők Kbt. 35. ~ (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott költségvetést kell csatolni a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés beárazásával. A kiadott
költségvetéstől eltérni nem tehet. Ajánlattevő köteles csatolni a céuszerüen aláírt
eredeti, teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető)
beárazott költsé2vetési ki.írást. Microsoft Excel formátumban (.xls) is csatohii.
15.

Az aiánlatok értékelése:

1-2. rész:
A Kbt. 76. * (5) bekezdés ás a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.
alapján a legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint:

*

Résszempont

(1)-(2) bekezdése

Súlyszám

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) (egész számot szükséges
megadni)
2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti
MV-E 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):

70

20

—

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):

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 megállapitásra, 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
pontszáinot.

Az 1. értékelési részszempont esetében a pontszámok kiszán,itása a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója (KB 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 kiszániítása a
Miniszterelnökség „Utmutató 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)
(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: Egvösszegű nettó ajánlati ár (Ft):
Az 1. értékelési részszemnont 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:
~
ahol
F:
Pmax:
Pmim
Alegjobb:
Avizsgált:

(p

p)+p

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.113 Kr, szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges
266/2013. (VIJ.11.) Kr. szerinti végzettséggel rendelkező szakember végzettségének
megszerzésétől számított. magasépítési kivitelezési szakterületen szerzett szakmai
tapasztalati idele (Hónap) (mhtO hónap max. 60 hónap):
—

A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges
megadni. Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek
űgyelembe 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 részszernpontra a minimális Dontszámot, azaz O
pontot foE kapni. Ajánlattevő O hónap tapasztalati időt is megajánlhat. O hónapos
tapasztalati időtartam me2ajánlása esetén Ajánlattevő a minimális O 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 tartalniazniuk kell, akivel az adott szakmai tapasztalati
időtartamot igazo hu ki’ ái~ák.
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 csatohiia 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 igazohiia 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-E felelős műszaki vezetői jogosultsággal
és azt a fentiek szerint igazolja, abban az esetben Ajánlatkérő már nem vizsgálja a 266/2013.
(VII.l 1.) Kr. szerinti MV-B 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-B felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű)
jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.1 1.) Kr. szerinti végzettségének
megszerzését követően magasépítési kivitelezési szakterületen szerezte.
A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés
teljesítéséhez. Ajáül~ftevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában
bemutatnia, aki legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Konn
rendelet szerinti MV-E 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.) Konu. rendelet
szerinti MV-E 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-E 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
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MV-É-M felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) 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. * (I) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás
meghatározásához” elnevezésú útmutatójában található, a két szélső érték közti megajánlásra
javasolt képlet alkalmazásával történik.
( Pvizsgált = (Avizsgá[t 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
(Pmax Pmin) + Pmin

—

Ategkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb

—

Alegkedvezőtlenebb) x

—

ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz O pont
A legkedvezőbb: 60 hónap
A legkedvezőtlenebb: O hónap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
3. részszemuont: A sikeres műszaki átadás-átvételt követően kötelezően előírt 36
hónapos jótállás időtartamát me2haladó többlet jótállás (hónap) (min.O 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 Ajánlitkérő a 24 hónapnál kedvezőbb
megajánlást többletpontszárnmal 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” elnevezésű útmutatójában található. a két szélső érték közti megajánlásra
javasolt képlet alkalmazásával történik.
( Pvizsgált = (Avizsgált Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb Alegkedvezőtlenebb)
(Pmax Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a
legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerüL)
—

—

A pontozás módszere:

—

Pvizsgált = (Avizsgált
(Pmax Pmin) ± Prnin

—

Alegkedvezőtlenebb) I (Alegkedvezőbb

—

Alegkedvezőtlenebb) x

—

ahol
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 pont
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz O pont
A legkedvezőbb: 24 hónap
A legkedvezőtlenebb: O hónap
Fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszárnmal, 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
ö sszpontszámú) 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 e!őírására. valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó in formáció!’:
Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.

17.
Azon szervezetek ‚‘hatóságok) neve és címe, arneh’ektól űz ajánlattevó’ tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73. S (4) bekezdés szerinti azon követelményekról. 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
E na 1: munkavedelmi- foo®pm. gov.hu

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Cím: 1013 Budapest, Krisztina kit. 39/B
Telefon: 1/795-2975
Zöldszám: 06-80- 203-939
Fax: 1/795-0760
Postaűók: 1539 Budapest, PE 672
e-mail: ebhc~egvenlobanasmod.hu

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: 1/301-2900
Fax: 1/301-2903
E-mail: infoc~mbfsz. gov.hu
Jász-Na~vkun-Szo[nok Mewyei Korniáuvhivatal
Székhely: 5000 Szolnok. Kossuth Lajos u. 2
Levelezési cím: 5001 Szolnok. Pf. Ill.
Telefon: (56) 795-728
Fax: (56) 795-789
E-mail: titkarsa~(~iasz. gov.hu
Nógrád Mcgyci Kormányhivatal
Székhcly: 3100 Salgótaiján. Zcmlinszky R. út. 9.
Lcvclczcsi cmt 3101 Sal~otaijan, PL 26D.
Tclcfon: 06 (32) 620 702
Fax:06(32)620 716
E :nail: hivatal~norad.:ov.1iu

18.

További infonnációk:
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 eniiek
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 ‚onatkozó (a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláír’
is tartalmazó) írásos
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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 vákozásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
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 fmanszírozása 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 tentrizmus 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 osatolni.

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 (HUE) megadott összegek tekintetében az
átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell
csatohii. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az
alkalmasság megállapításáboz szükséges sorok (adatok, információk)
‚onatkozásában szülcséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni

18.9.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra bogy 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.

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 am~iak 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 rendeUceznie.
-

-

18.12. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő az ajánlattevő által beárazott és cé~szerüen aláírt
lcölts&vetési kiírást tekinti szakmai aiánlatnak.
IS.] 2. iS. l
A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.
~.

1-8--l-a-i 5.14.
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.
l
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt.
kötelezően előír.

4.$41i~

~.

-1-€~-I-~-i S. ló.
Az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
az irányadó.

III.

IVIŰSZAKI LEÍRÁS

MŰSZAKI LEÍRÁS
Ájánlatkérő a kivitelezési tervdokumentációt tartalmazó műszaki dokumentációt és
műszaki leírást külön dokumentumokban a közbeszerzési dokumentumok részeként
bocsátja rende1kezésre~

1V.

SZERZŐDÉSTERVEZET

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 I 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 I. / 2. részében Vállalkozó
került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a közbeszerzési eljárásban a 2019
hó
napján megküldött eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.
...

1.3. Jelen szerződés 1. sz. meHékletét 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 tárEva. tartalma, teljesítés helye
2 1

Jelen szerződés tárgya építési beruházás Vállalkozási szerződés „A
Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési
munkálatainak elvégzésére. Eimek 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, bogy az építési beruházás megvalósításának műszaki paramétereit,
valamint
a
hatályos jogszabályok
szerinti
tartalommal
rendelkező
tervdokw~entációkat, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi
felhívás és 2. számú mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák.
2.3. A teljesítés helye;
1. rész:
N1JTS-kód: F1U322
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 21. 29 brsz (Piac)
2. rész:
NUTS-kód: HU322
5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor u. 4. 812/2 brsz. (Ebédlő)
3

A tell esítés 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 számitott 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

Váflalkozói díj
4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó
Ft azaz nettó
forint vállalkozói díj illeti meg.
(I. rész)

A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó
Ft, azaz nettó
forint ± AFA 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 átalánydíj as 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 helyszini
építésvezetői teendők ellátásával, aki MV-E jogosultsággal rendelkezik ás megfelel
az építésügyi és az építésüggyel összefűggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásainak ás 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 ás azt naprakészen
vezetni.
5.2. Vállalkozó az “Építési napló”-t (a továbbiakban: Napló) a munkaterület átadás
átvételének időpontjától vezetni. A naplóban kell a Munkák megvalósításával, a
Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával kapcsolatos bejegyzéseket
megtenni.

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

Teljesítési2azolás. 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 kézbezvételétől 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, bogy 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 (minő sítési 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 üzetésére 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

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. Eimek
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 Allam Központi Költségvetési
Előirányzatából ás saját forrásból történik.
Projekt címe: „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok in&astrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1940214827
iratazono sító 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. ~ (l)-(2)
bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. * (1) (3) ás (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)
részszárnla ás 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:
—

-

-

1. részszárnla 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 (I. rész: Piac) engedélyköteles építési
tevékenység, Ajánlattevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. * rendelkezéseit, amely alapján az AFA-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 AFA-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 elszámo Iható 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 összefiiggésben
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;

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 Allami 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 közreműködőkiiél.
—

—

8.

Szerződésszepés és jo~következménvei

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,
bogy érdekmúlását bizonyítania kellene a szerződést Vállalkozóhoz intézett egyoldalú
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elálini, 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 vállakozó[dij 30%-át.

8.5.

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

8.5.

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

9. Szavatossá2. iótáflás. jótáHási biztosíték
9 1.

Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, bogy a
beruházást a Megrendelő adatszolgáttatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban

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 időtartamahónap. 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.

Jótáflási 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 niunkarészek
kijavítását 10 naptári napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt
időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető,
amelynek kézdeté a sik~res 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 münkát más vállaU.cozóval
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 céljábó1 utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, melynek tervezett
idopontja a vegteljesitestkoveto 12 honap
Az utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt üzemeltetést gátló hiba felmerülésének
esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett
hiba kijavítására Vállalkozó a felhivásban rögzített időben nem intézkedik, úgy
Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó
felülvizsgálati 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

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 mdomásul veszi, hogy jelen szerződéshez kapcsolódó műszaki
kivitelezési kérdésekben, a munkák átadás-átvételénél felmerülő szakmai
kérdésekben a Megrendelő műszaki ellenőre jogosult eUárni. A Vállalkozó
tudomásul veszi továbbá, hogy a kijelölt műszaki ellenőr műszaki kivitelezési
szakkérdésekben, ideértve az ezzel összeüiggő lebonyolítási feladatokat is, a
Megrendelő helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozót
nyilatkozattételre feU~ívni, bármikor a kivitelezés zavarása nélkül helyszíni
ellenőrzést végezni, az átadás-átvételx~él közreműködni.
10.3. Jelen szerződés teljesítése vonatkozásában kapcsolattartásra az alábbi személyek
jogosultak;
10.3.1.
Megrendelő részéről:
Név~
Cínr
Telefonszánr
e-mail cím~
Megrendelő műszaki ellenőre:
Név
Cím
Telefonszám~
e-mail cínr
Megrendelő teljesítés igazolás kiállítására jogosult ta~a.
10.3.2.
V~1lalkozó részéről:
Néw
Cmv
Telefonszánr
e-mail cínr

Felelős műszaki vezető:
Név~
Cím
Jogosultságsr
Telefonszánv

e—mail cím~.
1.

rész: / 2. rész:

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII.1 1.) 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 airnak 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

előírásoknak megfelelő gondossággal és a magyar szabvátmyal 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, i.ngóságaiban
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 körü[ményről
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.

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 I 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 elszámo lására
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 készitenie a 191/2009.
(IX. 15.) Konn rendelet 22. ~ (3) bekezdés a) pontjában megjelölt
munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet az építmények és a közművek
összeftiggéseinek 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.) Komtrendelet 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 rendeUceznie. 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
niásolatával és a biztosító által kiadott fedezetigazolás egyszerű másolatával,
—

-

-

-

-

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 sz 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 niunkaterület
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 eredet-i 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 kővetelheti 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,
—

—

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,
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 felniondása 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 jogábó 1
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 1±,) alpontjában meghatározott feltétel;

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 1±) 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
infoniiációkat jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan nem
használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem
kezeiheti, 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 Eavéb rendelkezések

13.1 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, bogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható
szervezetnek minő sül.
13.2. A Kbt. 136. * (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi
adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez an~a—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.
—

—

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 forduh~ak. A Felek a Szerződést magyar nyelven írták alá, és a
Szerzödésre 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. Jeleit szerződés hatályba
lépéséhez a szerződő felek képviselőinek aláírásán kívül más szerv, szervezet,
testület, hatóság ellenjegyzése, jóváhagyása nem szükséges.

Kelt: Jászboldogháza, 2019

‚2019

Megrendelő

Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok
számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénymásolata
számú melléklet: Atláthatósági nyilatkozat
számú melléklet: A Kbt. 138. * (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonás

6. sz. melléklet:
Kbt. 138.

* (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról

Alulírott

‚
mint
a(z)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Vállalkozási
szerződés „A .Jászboldogházi piac ínnovációja, és ebédlői tetőtér kialakítása” kivitelezési
inunkálatainak elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
teljesítéséhez az alábbi alvállalkozót vonjuk be:

Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

kij elentem,
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), rn) és q) pontjai
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt

év

hó

nap

cégszerű aláírás

V.

NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK

AZ EKR RENDSZERBEN BENYÚJTANDÓ IR4TOK 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. Feb lvasó lap

2.

EKR űrlap 2. Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66.

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

-

-

*

(2) bekezdése alapján

—

-

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

Iratniinta 3. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról

6.

Iratrninta 4. A Kbt. 67.
szerinti nyilatkozat

7.

Iratminta 5. Cégszerűen aláírt árazott költségvetés

8.

Iratminta 6. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 1 1.) 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.

Iratrninta 7. Nyilatkozat a felelősségbiztosításról

10.

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

1 1.

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

* (4) bekezdése és a 321/2015.

(X.30.) Kr. 17. ~ (2) bekezdése

Az EKR rendszerbe egyéb benyújtandó dokumentumok

*

12.

Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9.
szerinti aláirási-miritája

(1) bekezdés

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 airnak 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 teijednie 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)

l’7.

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

18.

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

19.

Nem magyar nyelvű dokumentum esetén armak felelős fordítása (opcionális)

20.

Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. szerinti kötelező egyéb
nyilatkozatok

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
űrlaDként létrehozta a felolvasólap mintáját, amelyet az aiánlattevő az elektronikus
űrlap formáiában 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 ér (Forint) (egész számot szükséges
megadni)

2.

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti
MV-E 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.
O hónap max. 60 hónap) (egész számot szükséges megadni)

nettó

‚-

...

hónap

...

honap

Ft

—

Szakember neve és jogosultság száma (szöveg)
3. A sikeres műszaki-átadás-átvételt követően kötelezően előírt
36 hónapos jótállás időtartamát meghaladó többlet jótállás
(min. O bonap
nix. 24 honap) (egesz szamot szukseges
megadni)

3.

.

‚

‚

‚

‚

..‘

-

r

1.

2. rész
‚

~ E°yösszegű
megadni) nettó ajánlati ár (Forint) (egész számot szükséges

I~

nettó

rFt

I

2.

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 1 1.) Kr. szerinti
MV-E 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 időtartarnát meghaladó többlet jótállás
(min. O hónap
mx. 24 hónap) (egész számot szükséges
megadni)
-

onap

Kelt:
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
a Kbt. 66.

* (2) bekezdése vonatkozásában

Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési niunkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás

...

része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ A KBT. 66. S (2) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATOT AZ
EKR RENDSZERBEN. AZ ARRA VONATKOZÓ ŰRLAP KJTÖLTÉSÉVEL
NYÚJTJA BE!

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) alpontia tekintetében tett
NYILATKOZATOT AZ EKR RENDSZERBEN. AZ ARRA VONATKOZÓ ŰRLAP
KITŐLTÉSÉVEL NYÚJTJA BE!

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
arra vonatkozóan, hogy cégügyében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálataiiiak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás

...

része vonatkozásában

Ajánlattevő a változásbeje~vzésrő1 szóló nyilatkozatot az EKR rendszerben erre szolEáló
űrlap sepitésével nyújtja be!

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 ebédtől tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás

társaság

...

része vonatkozásában

ajanlattevő),

melyet

képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem álhiak fenn velünk szemben a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti
kizáró okok.

cégszerű aláírás

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 inunkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás

Alulírott
321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1?.
felelősségem tudatában

*

...

része vonatkozásában

(képviselő’ neve), mint a
(Ajánlattevő zieve, címe) képviselője a
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezeimel

az alábbi nyilatkozatot teszem:

a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzési eljárásban nem veszünk igénybe a Kbt. 62. ~ (1)
bekezdés g)-k), rn) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt:

cégszerű aláírás

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 leg&issebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Intézmény megnevezése / Végzettség
Mettől meddig (év)

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

KÉPZETTSÉGJVÉGZETTSÉG, SZAKMAI TAPASZTALATIJGYAKORLATI IDŐ
IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai I Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
(év/hónap)

266/2013. (VII. 1 1.) Korm. rendelet szerinti
MV-E felelős műszaki vezetői jogosultság
megléte esetén a kamarai nyilvántartási szám:
EGYÉB

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, ás
dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban,
melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatornmal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályo znák.
...

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek
Kelt-

év

hó

nap

szakember saját kezű aláírása

ajánltevő

cégjegyzésre

jogosult

képviselője

NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Aiánlattevő a
letöltés után tudja kitölteni!
Vállalkozási szerződés „A .Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” Idvitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás

...

része vonatkozásában

Alulírott

‚

mint

a(z)

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, bogy 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.

cégszerű aláírás

ajánltevő

cégjegyzésre

jogosult

képviselője

NYRATKOZAT
a jótáHási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
EKR rendszerben az Ajánlatkérő által feltöltött nyilatkozat, amelyet Alánlattevő a
letöltés után tudja kitölteni!
Vállalkozási szerződés „A Jászboldogházi piac innovációja, és ebédlői tetőtér
kialakítása” kivitelezési munkálatainak elvégzésére
tárgyú közbeszerzési eljárás

Alulírott

...

része vonatkozásában

mint

‚

a(z)

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

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 nyilatkozoni, hogy
nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fogunk 1 (egy) fó olyan
műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É
felelős műszaki vezetői jogosultsággal, a jogosultságot a szerződérteljes időszaka alatt
fem~tartjuk, 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:

cégszerü aláírás

5 hQ62PCflCL
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
‘2019. (
) önkormányzati rendelete
A közterületek használatáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, valamint az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 54. * (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény l3.* (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.*
A rendelet hatálya

(1) E rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területén belül az ingatlan
nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre.
(2) E rendelet rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község
területén tartózkodnak és tevékenykednek.

2. ~
A közterület-használati engedély

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület használati engedély
szükséges.
(2) A polgármester engedélye szükséges:
a) Közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetőberendezés,
üzleti védőtető, cég- és címtábla elhelyezésére,
b) Árusító és egyéb pavilon ipi.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap,
dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon/ elhelyezésére,
c) alkalmi és mozgóárúsításra,
d) idényjellegű árusításra (p1.: fenyőfa, dinnye, zöldség-gyümölcs, virág, stb.)
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
f)) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos
és cirkuszi tevékenységet szolgáló sátor, lakókocsi elhelyezése céljára,
g) közterületen végzett szolgáltatásokra,
h) Tüzelő, egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag elhelyezésére,
i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására.
(3) A Képviselő-testület engedélye szükséges szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére.

(4) Nem kell közterület-használati engedély:
a) Tüzelő, vagy egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag elhelyezésére, amennyiben az a 24
órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza.
b) építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 48 óránál rövidebb
időtartam lerakására, illetve elhelyezésére, amely a közlekedést nem akadályozhatja.
c) közmű- és egyéb vezetékek /elektromos, gáz, víz, távrntő, csatorna, stb.! halasztást nem
tűrő hibaelhárítása esetén.
d) Kerékpártámasztók és virágtartók, egyéb díszítő eszközök elhelyezésére, amely sem a
gyalogos, sem a gépjármű forgalmat nem akadályozhatja.
e) rendészeti szervek, a mentők, tűzoltók, továbbá vízügyi szolgálat létesítményei
elhelyezéséhez
d) az önkormányzat saját beruházásainak keretében végzett építési, felújítási, fenntartási,
kivitelezési munkálatok elvégzéséhez, valamint önkormányzati szervezésű rendezvények
esetén.
(5) Nem engedélyezhető és tilos a közterület- használat:
a) tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
b) sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, szemét !háztartási vagy kommunális),
valamint munkagép, lakókocsi közterületen történő tárolására
c) 3.500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármú tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági
vonatató, nyerges vontató, lassú jármű, járműszerelvény, pótkocsi, munkagép
közterületen történő tárolására,
d) a lakosság nyugalmát erősen zavaró, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
e) eseti rendezvények kivételével, szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására.
—

—

(7) Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény
a) közparkban
b) középületek falain
c) közterületen álló fákon és egyéb berendezési tárgyakon ip1. buszváró, pad/, kivéve
villanyoszlop
d) emlékműveken
e) szobrokon.
3.

*

Az engedélyező hatóság

(1) A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi. A kérelmet a jegyzőhöz e
rendelet 4. paragrahisában előirtak szerint kell benyújtani. Az engedély megadása a
polgármester, a 2.* (3) bekezdésben szabályozott esetben pedig a Képviselő-testület

hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(3) Közterület-használati engedély
a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig,
c) visszavonásig adható meg.
(4) A meghatározott időtartamra kiadott engedély kérelemre meghosszabbítható.
(5) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át.
(6) A polgármester által a közterület használattal kapcsolatos határozat ellen benyújtott
fellebbezést a képviselő-testület bírálja el.

4.

*

Az engedély iránti kérelem

(1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, személyi igazolványa számát,
b) állandó lakóhely, székhely címét,
c) közterület-használat célját, időtartamát,
d) a közterület-használat helyét, módját, mértékét /m2-beni, az engedélyhez használt utca
berendezési tárgy műszaki leírását, /anyag, rögzítés módja, forgalmi rendszám, típus,
stb.!,
e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat számát.

(2) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat,
településrendezési tervet, a községképi, műemléki feltételeket, közlekedésbiztonsági
szabályokat.
(3) Az építési munka végzésének, időtartamára szóló engedélyben elő kell írni:
Járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, csapadékvíz elvezető árkok,
átereszek, korlátok, továbbá a közterület-használat folytán előállt rongálások saját költségen
történő helyreállítását, a használt közterület folyamatos tisztántartását, rendjének fenntartását
és visszaadás előtti feltakarítását.

5.

*

A közterület-használat megszűnése és az engedély megvonása

(1) Közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető, ilyen esetben az engedélyes
részére kérelmére máshol kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.
—

—

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra
és módra használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül
nem tesz eleget.
(3) Aki a közterületen tartózkodik, vagy felszereléseit használja, köteles olyan magatartást
tanúsítani, hogy mások nyugalmát, pihenését, szórakozását, sportolását ne zavarja és a
közerkölcsöt ne sértse.

6.

*

A közterület-használati díj

(1)

Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A fizetendő díjak
összegét a Képviselő-testület ár-és díjtételekről szóló határozata alapján kell
megállapítani.

(2) A létesítmények elfoglalt közterület nagyságának meghatározásáról a létesítmény
közterületre eső vízszintes területét, cég, cím és hirdetőtábla, hirdető-berendezés esetén
hirdetési felületét kell számításba venni.
(3) A használati díj meghatározásakor minden megkezdett négyzetméter, nap és hónap
egésznek számít.
(4) A közterület-használati díj beszedését az Önkormányzati Hivatal Jászboldogházi
Kirendeltsége végzi.
(5) Az engedélyes a közterületi használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve a
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

Mentesség a közterület használati díj megfizetése alól
A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetése alól —kérelemre
részben vagy egészben felmentést adhat;
a) jótékony, közcélú vagy sport rendezvény esetében,
b) ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét nem éri el.

8. ~
A közterület jogeHenes használata
(I) Jogellenes a közterület-használat
a) a közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat
esetén,
b) a közterület-használati engedélyben foglaltaktól meghatározott céltól, időtartamtól,
terület mértéktől, feltételtől, stb. eltérő használat esetén,
c) nem engedélyezhető célra történő igénybevétel esetén.
-

-

(2) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni:
a) ha az igénybevételre jogosult a közterület-használati díjfizetési kötelezettségének
felszólítás ellenére határidőre nem tett eleget,
b) ha az igénybevételre jogosult a közterületet a közterület-használati engedélyben
foglaltaktól eltérően használja, és az eltérő használatot az erre vonatkozó külön felhívás
ellenére sem szünteti meg.
-

(3) Aki a közterületet jogosulatlanul
azaz közterület-használati engedélyhez kötött, de
engedély nélküli közterület-használat esetén
a polgármester és a Jászteleki Közös
Onkormányzati Hivatal kijelölt köztisztviselője felhívására köteles 3 napon belül közterületi
használata iránti kérelmet benyújtani.
—

-‚

(4) A jogosulatlan használó a közterület jogosulatlan használatának időszakára is közterülethasználati díjat köteles fizetni.
(5) A közterület-használat jogszerűségét, a közterület-használati engedélyben foglaltak
betartását a polgármester és a Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal kijelölt köztisztviselői
(a továbbiakban: ellenőrzésre jogosult) jogosultak ellenőrizni.
9.

*

(I) Az ellenőrzésre jogosult a közterület jogellenes használóját, ha jelen van közvetlenül,
egyébként írásban
az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót
hirdetményben
határidő tűzésével felhívja a közterületen hagyott, vagy közterületen
engedély és jogosultság nélkül tárolt dolog haladéktalan eltávolítására, a közterület
szabálytalan igénybevételének megszüntetésére. A felhívásnak tartalmaznia kell, hogy e
határidő elmulasztása esetén az otthagyott dolgot a közterületről a jogellenes használó
költségére a közterület tulajdonosa jogosult eltávolítani.
-

—

(2) Ha a jogellenes használó az (I) bekezdés szerinti felhívásnak, az abban foglalt határidőre
nem tesz eleget, a közterület tulajdonosa a közterületre szabálytalanul helyezett dolgot
elszállítja vagy arra jogosultsággal rendelkező szolgáltató közreműködésével elszállíttatja.
—

-

(3) Az otthagyott dolognak közterületről történő eltávolítása előtt a használati állapotot és az
eltávolítás folyamatát képi rögzítéssel
jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett
dokumentálni kell, s az eltávolított dolgokról nyilvántartást kell vezetni. Ezen dolgok
őrizetére a megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó polgári jogi szabályokat kell megfelelően
alkalmazni, a következő előírások betartásával:
-

-

a) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult nem jelentkezik, Írásban
ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményi úton értesíteni kell a
tárolás helyéről és a további eljárás rendjéről,
-

-

b) a jogosulatlan használó a közterületről eltávolított dolgait csak az eltávolítás,
tárolás és az ezzel kapcsolatos eljárás költségeinek megfizetése után veheti át,
c) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult az a) pont szerinti értesítés
közlésétől számított 60 napon belül nem jelentkezik, vagy jelentkezik Ugyan, azonban a
költségeket nem fizeti meg, a közterület tulajdonosa a dolgot értékesítheti,
d) ha az értékesítés eredménytelen volt, vagy ha az elérhető bevételt feltehetően meghaladja a
tárolás és az értékesítési eljárás költsége, a közterület tulajdonosa jegyzőkönyv felvétele
mellett megsemmisítheti a közterűletről eltávolított dolgot.

10. *
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése

A közterület engedély nélküli használatára vonatkozó jogkövetkezményeket a Jászboldogháza
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 3/2019.011.12.) számú önkormányzati
rendelete tartalmazza.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
Jászboldogháza, 2019. március 11.
Szűcs Lajos
polgármester

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2019. március 12.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (111.12.) önkormányzati rendelete
A közterületek használatáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, valamint az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 54. * (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 1 3.~ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

11
A rendelet hatálya

(1) E rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területén belül az ingatlan
nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi főldrészletekre.
(2) E rendelet rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község
területén tartózkodnak és tevékenykednek.

2. ~
A közterület-használati engedély

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület használati engedély
szükséges.
(2) A polgármester engedélye szükséges:
a) Közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetőberendezés,
üzleti védőtető, cég- és címtábla elhelyezésére,
b) Árusító és egyéb pavilon ipl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap,
dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon! elhelyezésére,
c) alkalmi és mozgóárúsításra,
d) idényjellegű árusításra (p1.: fenyőfa, dinnye, zöldség-gyümölcs, virág, stb.)
e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
I)) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos
és cirkuszi tevékenységet szolgáló sátor, lakókocsi elhelyezése céljára,
g) közterületen végzett szolgáltatásokra,
h) Tüzelő, egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag elhelyezésére,
i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására.
(3) A Képviselő-testület engedélye szükséges szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére.

(4) Nem kell közterület-használati engedély;
a) Tüzelő, vagy egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag elhelyezésére, amennyiben az a 24
órát nem haladja meg és a közlekedést nem akadályozza.
b) építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 48 óránál rövidebb
időtartam lerakására, illetve elhelyezésére, amely a közlekedést nem akadályozhatja.
c) közmű- és egyéb vezetékek /elektromos, gáz, víz, távfütő, csatorna, stb.! halasztást nem
tűrő hibaelhárítása esetén.
d) Kerékpártámasztók és virágtartók, egyéb díszítő eszközök elhelyezésére, amely sem a
gyalogos, sem a gépjármű forgalmat nem akadályozhatja.
e) rendészeti szervek, a mentők, tűzoltók, továbbá vízügyi szolgálat létesítményei
elhelyezéséhez
d) az őnkormányzat saját beruházásainak keretében végzett építési, felújítási, fenntartási,
kivitelezési munkálatok elvégzéséhez, valamint önkormányzati szervezésű rendezvények
esetén.
(5) Nem engedélyezhető és tilos a közterület- használat:
a) tűz-és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
b) sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, szemét /háztartási vagy kommunális),
valamint munkagép, lakókocsi közterületen történő tárolására
c) 3.500 kg őssztőmeget meghaladó súlyú jármú tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági
vonatató, nyerges vontató, lassú jármű, járműszerelvény, pótkocsi, munkagép
közterületen történő tárolására,
d) a lakosság nyugalmát erősen zavaró, vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,
e) eseti rendezvények kivételével, szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására.
—

—

(7) Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény
a) közparkban
b) középületek falain
c) közterületen álló fákon és egyéb berendezési tárgyakon !pl. buszváró, pad/, kivéve
villanyoszlop
d) emlékműveken
e) szobrokon.
3.

*

Az engedélyező hatóság

(1) A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi. A kérelmet ajegyzőhöz e
rendelet 4. paragrafusában előírtak szerint kell benyújtani. Az engedély megadása a
polgármester, a 2.~ (3) bekezdésben szabályozott esetben pedig a Képviselő-testület

hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
(3) Közterület-használati engedély
a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig,
c) visszavonásig adható meg.
(4) A meghatározott időtartamra kiadott engedély kérelemre meghosszabbítható.
(5) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át.
(6) A polgármester által a közterület használattal kapcsolatos határozat ellen benyújtott
fellebbezést a képviselő-testület bírálja el.

4.

*

Az engedély iránti kérelem

(1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelniező nevét, személyi igazolványa számát,
b) állandó lakóhely, székhely címét,
c) közterület-használat célját, időtartamát,
d) a közterület-használat helyét, módját, mértékét /m2-benl, az engedélyhez használt utca
berendezési tárgy műszaki leírását, /anyag, rögzítés módja, forgalmi rendszám, típus,
stb./,
e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat számát.

(2) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat,
településrendezési tervet, a községképi, műemléki feltételeket, közlekedésbiztonsági
szabályokat.
(3) Az építési munka végzésének, időtartamára szóló engedélyben elő kell írni:
Járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, csapadékvíz elvezető árkok,
átereszek, korlátok, továbbá a közterület-használat folytán előállt rongálások saját költségen
történő helyreállítását, a használt közterület folyamatos tisztántartását, rendjének fenntartását
és visszaadás előtti feltakarítását.

5.

*

A közterület-használat megszűnése és az engedély megvonása

(1) Közterület-használat kőzérdekből bármikor megszüntethető, ilyen esetben az engedélyes
részére kérelmére máshol kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.
(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra
és módra használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül
nem tesz eleget.
(3) Aki a közterületen tartózkodik, vagy felszereléseit használja, köteles olyan magatartást
tanúsítani, hogy mások nyugalmát, pihenését, szórakozását, sportolását ne zavarja és a
közerkölcsöt ne sértse.

6.

*

A közterület-használati

(1)

Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A fizetendő díjak
összegét a Képviselő-testület ár-és díjtételekről szóló határozata alapján kell
megállapítani.

(2) A létesítmények elfoglalt közterület nagyságának meghatározásáról a létesítmény
közterületre eső vízszintes területét, cég, cím és hirdetőtábla, hirdető-berendezés esetén
hirdetési felületét kell számításba venni.
(3) A használati díj meghatározásakor minden megkezdett négyzetméter, nap és hónap
egésznek számít.
(4) A közterület-használati díj beszedését az Önkormányzati Hivatal Jászboldogházi
Kirendeltsége végzi.
(5) Az engedélyes a közterületi használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve a
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül kötetes megfizetni.

Mentesség a közterület használati díj megfizetése alól
A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetése alól —kérelemre
részben vagy egészben felmentést adhat:
a) jótékony, közcélú vagy sport rendezvény esetében,
b) ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét nem éri el.

X. ~
A közterület jogellenes használata
(1) Jogellenes a közterület-használat
a) a közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat
esetén,
b) a közterület-használati engedélyben foglaltaktól meghatározott céltól, időtartamtól,
terület mértéktől, feltételtől, stb. eltérő használat esetén,
c) nem engedélyezhető célra történő igénybevétel esetén.
-

-

(2) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni:
a) ha az igénybevételre jogosult a közterület-használati díjfizetési kötelezettségének
felszólítás ellenére határidőre nem tett eleget,
b) ha az igénybevételre jogosult a közterületet a közterület-használati engedélyben
foglaltaktól eltérően használja, és az eltérő használatot az erre vonatkozó külön felhívás
ellenére sem szünteti meg.

—

-

(3) Aki a közterületet jogosulatlanul
azaz közterület-használati engedélyhez kötött, de
engedély nélicüli közterület-használat esetén
a polgármester és a Jászteleki Közös
Önkormányzati Hivatal kijelölt köztisztviselője felhívására köteles 3 napon belül közterületi
használata iránti kérelmet benyújtani.
-‚

(4) A jogosulatlan használó a közterület jogosulatlan használatának időszakára is közterülethasználati díjat köteles fizetni.
(5) A közterület-használat jogszerűségét, a közterület-használati engedélyben foglaltak
betartását a polgármester és a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt köztisztviselői
(a továbbiakban: ellenőrzésre jogosult) jogosultak ellenőrizni.
9.

*

(1) Az ellenőrzésre jogosult a közterület jogellenes használóját, ha jelen van közvetlenül,
egyébként írásban az ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményben
határidő tűzésével felhívja a közterületen hagyott, vagy közterületen engedély és jogosultság
nélkül tárolt dolog haladéktalan eltávolítására, a közterület szabálytalan igénybevételének
megszüntetésére. A felhívásnak tartalmaznia kell, hogy e határidő elmulasztása esetén az
otthagyott dolgot a közterületről a jogellenes használó költségére a közterület tulajdonosa
jogosult eltávolítani.
-

(2) Ha a jogellenes használó az (1) bekezdés szerinti felhívásnak, az abban foglalt határidőre
nem tesz eleget, a közterület tulajdonosa a közterületre szabálytalanul helyezett dolgot
elszállítja vagy arra jogosultsággal rendelkező szolgáltató közreműködésével elszállittatja.
—

-

(3) Az otthagyott dolognak közterületről történő eltávolítása előtt a használati állapotot és az
eltávolítás folyamatát képi rögzítéssel jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett dokumentálni
kell, s az eltávolított dolgokról nyilvántartást kell vezetni. Ezen dolgok őrizetére a megbízás
nélküli ügyvitelre vonatkozó polgári jogi szabályokat kell megfelelően alkalmazni, a következő
előírások betartásával:
-

-

a) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult nem jelentkezik, írásban
ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodó használót hirdetményi úton értesíteni kell a
tárolás helyéről és a további eljárás rendjéről,
-

-

b) a jogosulatlan használó a közterületről eltávolított dolgait csak az eltávolítás,
tárolás és az ezzel kapcsolatos eljárás költségeinek megfizetése után veheti át,
c) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult az a) pont szerinti értesítés
közlésétől számított 60 napon belül nem jelentkezik, vagy jelentkezik ugyan, azonban a
költségeket nem fizeti meg, a közterület tulajdonosa a dolgot értékesítheti,
d) ha az értékesítés eredménytelen volt, vagy ha az elérhető bevételt feltehetően meghaladja a
tárolás és az értékesítési eljárás költsége, a közterület tulajdonosa jegyzőkönyv felvétele
mellett megsemmisítheti a közterületről eltávolított dolgot.
10. *
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése

A közterület engedély nélküli használatára vonatkozó jogkövetkezményeket a Jászboldogháza
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 3/2019.(III.12.) számú önkormányzati
rendelete tartalmazza.

11.*
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
Jászboldogháza, 2019. március 11

3zűtslLajos
polgármester

Dr. DkIZZ)
jegyző

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2019. március 12.

Dr. Dinai

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .. .12019.
önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről

(....)

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő -testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. ~ (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. * (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Általános szabályok
11
(1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Jászboldogháza közigazgatási területén az e
rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások
valamelyikét elköveti.
(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző
magatartás az a magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de
a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt e rendelet a közösségi együttélés
alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.

2. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével
szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények
2. ~
Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás
elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.

II. Fejezet
Az egyes közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások
3. A köztemetők rendje elleni cselekmények

3.

*

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a
köztemetőkről és a temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendeletben (a
továbbiakban: 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet) meghatározott sírjel elhelyezés
szabályait megszegi, azaz

a) a sírjel tulajdonosaként nem gondoskodik annak állagmegóvásáról, környezetének
tisztántartásáról,
b) a sírjel tulajdonosaként nem tartja be a sírjel méretére, magasságára vonatkozó
előírásokat,
c) előzetes bejelentés nélkül és a temetőszabályzatban foglaltakat figyelmen kívül
hagyva a köztemetőben felállított síremléket lebontja, áthelyezi, azzal rendelkezik,
d) Új sírjel elhelyezésekor vagy a meglévő sírjelek felújítása esetén a temetési helyen
túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet helyez el,
vagy az elhelyezésnél, kialakításnál niiws figyelemmel a parcella rendjére.

4.

*

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 4/2010. (IV.
28.) önkormányzati rendeletben foglalt, a köztemető használatára vonatkozó szabályokat
megszegi, azaz

a. a köztemetőben temetési hely felett rendelkező személyként nem gondoskodik a
temetési helyek gondozásáról, a sírok közötti terület gyomtalanításáról,
b. a köztemetőből a nyitvatartási idő letelte után külön felszólításra sem távozik el,
c. a köztemetőben az üzemeltető engedélye nélkül olyan tárgyakat helyez el, melyek
nem közvetlenül a sírok, síremlékek díszítését szolgálják,
d. a köztemetőben a gyertya, vagy mécses meggyújtása esetén nem teszi meg a
tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket,
e. a köztemetőben nem a hely méltóságának megfelelően viselkedik,
f a köztemetőbe vakvezető és rendőrségi kutya kivételével állatot visz be,
g. a köztemetőben bármilyen reklámtevékenységet folytat,
h. a köztemetőben tüzet rak, szemetet, elszáradt koszorúkat gyújt meg,
i. a köztemetőben mozgássérültet szállító, temetkezési szolgáltatást végző, vagy
egyéb temetőgondnoki engedéllyel rendelkező gépjármű kivételével gépjárművel
közlekedik.
—

—

—

4. A Jászboldogháza Községi Önkormányzat jelképeivel kapcsolatos cselekmények
5.

*

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki
Jászboldogházai Község zászlaját vagy címerét (a továbbiakban együtt: Jászboldogháza
Község jelképeit) a Jászboldogháza község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről szóló 3/2002.
(111.13.) önkormányzati rendelet alapján Jászboldogháza Községi Onkormányzat Képviselőtestülete által kiadott engedély nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő módon
használja.

6.

*

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki nagy
nyilvánosság előtt Jászboldogháza Község jelképeit sértő vagy lealacsonyító kifejezést
használ, vagy más hasonló cselekményt követ el.

5. A közterületi zöldfelületek élővilágának védelmébe ütköző cselekmények
7. *
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki zöldfelület
élővilága elleni cselekményt valósít meg, azaz közterületi zöldfelületen
a) növényeket engedély nélkül csonkít,
b) fák törzsét vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, kötél
vagy kábel rögzítésére használja,

6. A közterületi zöldfelületek és zöldfelületi elemek létesítésével, megszüntetésével,
fenntartásával és védelmével kapcsolatos helyi előírások megsértésével összefüggő
cselekmények
8. *
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, zöldfelületi és
zöldfelülettel szomszédos létesítmények elleni cselekményt valósít meg, aki a
rendeltetésszerű használat követelményével ellentétben a közterületi zöldfelületen
a) zöldfelületi építményt, zöldfelületi elemet rendeltetésétől eltérően használ,
b) a zöldfelülettel határos épületek (p1. templomok, múzeumok, középületek, stb.)
közforgalomnak átadott teraszán, lépcsőzetén, párkányán, mellvédjén, a zöldfelületi
építmények, berendezések (p1. díszkutak, szökőkutak, csobogók, virágágy keretek,
stb) lépcsőzetén, párkányán, meilvédjén roncsoló, károsító hatással járó eszközt
(különösen gördeszkát, görkorcsolyát, rollert, kerékpárt) használ, zőldfelületek
tartozékaira matricát, hirdetést ragaszt.

9.

*

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ cl, aki a helyi
környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
6/2001. (V.3.) önkormányzati rendeletbe (a továbbiakban: 6/2001. (V.3.) önkormányzati
rendelet) ütköző módon a közterületi zöldfelületek fenntartásának rendje elleni cselekményt
való sit meg, azaz
a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter
széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az
épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozását, tisztán tartását, szemét- és
gyommentesítését, burkolt területeken a hó eltakarítását és síkosság mentesítését ha az
ingatlaimak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkozóan
nem végzi cl,
b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztán tartásáról, gyommentesítéséről
nem gondoskodik,
c) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterületet a szennyeződéstől nem
tisztítja meg,
d) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett
falragaszokat, festéseket stb. nem távo lítj a cl,
e) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a
járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről nem gondoskodik.
—

—

7. A közterület-használat rendjével kapcsolatos cselekmények

1o.*
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ cl, aki a közterülethasználat rendjéről szóló ../2019. (
) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: ../20l9.
( ) önkormányzati rendelet) foglaltak szerint a közterületet tiltott módon használja, azaz a
közterületen
a) engedély nélkül 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzatot, kirakatszekrényt,
hirdetőberendezést, üzleti védőtetőt, cég- és címtáblát helyez cl;
b) engedély nélkül árusító és egyéb fülkét (pavilon, konténer, melyek üzleti
tevékenységgel kapcsolatosak) helyez el;
c) engedély nélicül, építési áliványzatot helyez el, építőanyagot, építési hulladékot
tárol;
d) engedély nélkül 24 órát meghaladóan vagy a közlekedést zavarva tüzelőanyagot,
egyéb dolgot, vagy tárgyat tárol;
e) engedély nélkül 48 órát meghaladóan, vagy a közlekedést zavarva építéshez
szükséges anyagot, segédeszközt illetve segédszerkezetet tárol;
f~ engedély nélkül alkalmi és mozgó árusítóhelyet üzemeltet;

g) engedély nélkül idényjellegű árusítást (fenyő, dinnye, zöldség-gyümölcs, koszorú,
virág, mécses) folytat;
h) engedély nélkül üzlet előtt saját terméket árusít;
i) engedély nélkül kiállítást, vásárt, alkalmi vásárt, sport- és kulturális rendezvényeket
tart, továbbá mutatványos és cirkuszi tevékenységet szolgáló sátrat, lakókocsit helyez
el;
j) sérült, roncs, forgalomból kivont járművet, szemetet, munkagépet, lakókocsit tárol;
k) 3500 kg össztömeget meghaladó járművet közterületen tárol;
1) tűz- és robbanásveszélyes, vagy a lakosság nyugalmát erősen zavaró, vagy a
közerkölcsöt sértő tevékenységet végez;
m) eseti rendezvényekre kiadott engedély alapján végzett árusítás esetét kivéve,
szeszes italt vagy szexuális árút forgalmaz;
n) tiltott helyre helyez el hirdetményt illetve hirdető-berendezést.

8. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos cselekmények
111
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 6/2001.
(V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott
a) az elkülönített hulladékgyűjtés céljára rendelt hulladékgyűjtő edényzetben, vagy az ilyen
célra rendelt hulladékgyűjtő szigeten nem az ezen edényzet, vagy sziget rendeltetésének
megfelelő hulladékot helyez el,
b) a tulajdonát képző hulladékgyűjtő edény tisztán tartásáról nem gondoskodik.

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és a közszolgáltató
részére történő átadásra vonatkozó helyi előírások megsértése
12.*
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, az az
ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemű
csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett, nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet nem a külön jogszabályban meghatározott
műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági
előírások szerint gyűjti és adja át a szolgáltatónak.
—

—

10. Belterületi vizek tisztasága elleni cselekmények
13. ~
Belterületi vizek tisztasága elleni cselekményt követ el, aki város belterületén található
tavak, csatornák vizébe környezetet károsító tárgyat tesz, bedob, illetve ott fürdik, mosakszik
vagy bármit mos.

11. Állatok közterületen történő tartásával kapcsolatos cselekinények
14.*
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ cl, aki az állatok
közterületen történő tartásával kapcsolatos szabályokat megszegi, azaz
a) nem gondoskodik arról, hogy az állatok hajtása, vezetése megfelelő felügyelet
mellett történjen, illetve az állatok a hajtás, vezetés során ne tegyenek kárt a
közterületen és a szomszédos területeken lévő vagyontárgyakban, növényzetben vagy
más állatokban, továbbá ne legyenek veszélyesek az emberi életre vagy testi épségre.
b) élelmezési célból tartott haszonállatot (szarvasmarha, sertés, juh, baromfi stb.) a
közterületen tart, legeltet vagy ott felügyelet nélkül hagy,
c) az állattartó, illetve az állat felügyeletével megbízott személy nem gondoskodik az
állat által okozott szennyeződés, trágya közterületről történő eltávolításáról.

III. Fejezet
Eljárási rendelkezések
15. ~
Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr.) rendelkezéseit a 26-28. ~-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

16.*
(1) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az
esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló
jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.
(2) Ha a fiata]korúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor,
az eljárás lefolytatása során be kell tartani az alábbi konjunktív feltételeket:
a. A fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni.
b. A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell.
c. A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a közigazgatási szabályszegések
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül
helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései mellett figyelembe
kell venni az elkövető személyi körülményeit, vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait
annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, vagy
azokat a hatóság erre vonatkozó felhívására önként igazolja.
—

17. *
(1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban
jegyző jár el.

átruházott hatáskörben

a

(2) A rendeletben foglaltak betartását Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal erre
feljogosított ügyintézői ellenőrzik.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból,
továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban
vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(4) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy (ismert) személyi adatait,
magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá körülményeinek leírását a
bizonyítási eszközök megjelölésével. Ameimyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket
csatolni kell a bejelentéshez.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben
közigazgatási hatósági eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás
hivatalból, vagy bejelentés alapján történő észlelésétől számított 30 napon belül indítható
meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése
miatt eljárás nem indítható.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések
18.*
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről

Jászbo Idogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. * (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. ~ (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Általános szabályok

(1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Jászboldogháza közigazgatási területén az e
rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások
valamelyikét elköveti.
(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző
magatartás az a magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de
a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, ás azt e rendelet a közösségi együttélés
alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.

2. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével
szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények
2.

*

Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás
elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.

II. Fejezet
Az egyes közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások

3. A köztemetők rendje elleni cselekmények
3.

*

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ cl, aki a
köztemetőkről és a temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendeletben (a
továbbiakban: 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet) meghatározott sírjel elhelyezés
szabályait megszegi, azaz

a) a sírjel tulajdonosaként nem gondoskodik annak állagmegóvásáról, környezetének
tisztántartásáról,
b) a sírjel tulajdonosaként nem tartja be a sírjel méretére, magasságára vonatkozó
előírásokat,
c) előzetes bejelentés nélkül és a temetőszabályzatban foglaltakat figyelmen kívül
hagyva a köztemetőben felállított síremléket lebontja, áthelyezi, azzal rendelkezik,
d) Új sírjel elhelyezésekor vagy a meglévő sírjelek felújítása esetén a temetési helyen
tÚlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet helyez el,
vagy az elhelyezésnél, kialakításnál nincs figyelemmel a parcella rendjére.

4.

*

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ cl, aki a 4/2010. (IV.
28.) önkormányzati rendeletben foglalt, a köztemető használatára vonatkozó szabályokat
megszegi, azaz

a. a köztemetőben temetési hely felett rendelkező személyként nem gondoskodik a
temetési helyek gondozásáról, a sírok közötti terület gyomtalanításáról,
b. a köztemetőből a nyitvatartási idő letelte után külön felszólításra sem távozik el,
c. a köztemetőben az üzemeltető engedélye nélkül olyan tárgyakat helyez el, melyek
nem közvetlenül a sírok, síremlékek díszítését szolgálják,
d. a köztemetőben a gyertya, vagy mécses meggyújtása esetén nem teszi meg a
tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket,
e. a köztemetőben nem a hely méltóságának megfelelően viselkedik,
E a köztemetőbe vakvezető és rendőrségi kutya kivételével állatot visz be,
g. a köztemetőben bármilyen reklámtevékenységet folytat,
h. a köztemetőben tüzet rak, szemetet, elszáradt koszorÚkat gyújt meg,
i. a köztemetőben mozgássérültet szállító, temetkezési szolgáltatást végző, vagy
egyéb, temetőgondnoki engedéllyel rendelkező gépjármű kivételével gépjárművel
közlekedik.
—

4. A Jászboldogháza Községi Önkormányzat jelképeivel kapcsolatos cselekmények
5. ~
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki
Jászboldogházai Község zászlaját vagy címerét (a továbbiakban együtt: Jászboldogháza
Község jelképeit) a Jászboldogháza község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről szóló 3/2002.
(111.13.) önkormányzati rendelet alapján Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által kiadott engedély nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő módon
használja.

6.

*

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki nagy
nyilvánosság előtt Jászboldogháza Község jelképeit sértő vagy lealacsonyító kifejezést
használ, vagy más hasonló cselekményt követ el.

5. A közterületi zöldfelületek élővilágának védelmébe ütköző cselekniények
7. *
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki zöldfelület
élővilága elleni cselekményt valósít meg, azaz közterületi zöldfelületen
a) növényeket engedély nélkül csonkít,
b) fák törzsét vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, kötél
vagy kábel rögzítésére használja,

6. A közterületi zöldfelületek és zöldfelületi elemek létesítésével, megszüntetésével,
fenntartásával és védelmével kapcsolatos helyi előírások megsértésével összefüggő
cselekmények
8. ~
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, zöldfelületi és
zöldfelülettel szomszédos létesítmények elleni cselekményt valósít meg, aki a
rendeltetésszerü használat követelményével ellentétben a közterületi zöldfelületen
a) zöldfelületi építményt, zöldfelületi elemet rendeltetésétől eltérően használ,
b) a zöldfelülettel határos épületek (p1. templomok, múzeumok, középületek, stb.)
közforgalomnak átadott teraszán, lépcsőzetén, párkányán, mellvédjén, a zöldfelületi

építmények, berendezések (p1. díszkutak, szökőkutak, csobogók, virágágy keretek,
stb.) lépcsőzetén, párkányán, mellvédjén roncsoló, károsító hatással járó eszközt
(különösen gördeszkát, görkorcsolyát, rollert, kerékpárt) használ, zöldfelületek
tartozékaira matricát, hirdetést ragaszt.

9. *
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ cl, aki a helyi
környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéröl, a település tisztaságáról szóló
6/2001. (V.3.) önkormányzati rendeletbe (a továbbiakban: 6/2001. (V.3.) önkormányzati
rendelet) ütköző módon a közterületi zöldfelületek fenntartásának rendje elleni cselekményt
valósít meg, azaz
a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter
széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az
épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozását, tisztán tartását, szemét- és
gyommentesítését, burkolt területeken a hó eltakarítását és síkosság mentesítését ha az
ingatlant~ak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkozóan
nem végzi cl,
b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztán tartásáról, gyommentesítéséről
nem gondoskodik,
c) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterületet a szennyeződéstől nem
tisztítja meg,
d) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett
falragaszokat, festéseket stb. nem távolítja cl,
e) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a
járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről nem gondoskodik.
—

—

7. A közterület-használat rendjével kapcsolatos cselekmények

10. *
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a közterülethasználat rendjéről szóló ../20l9. (
) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: ../2019.
( ) önkormányzati rendelet) foglaltak szerint a közterületet tiltott módon használja, azaz a
közterületen
a) engedély nélkül 10 em-en túl benyúló üzlethomlokzatot, kirakatszekrényt,
hirdetőberendezést, üzleti védőtetőt, cég- és címtáblát helyez el;
b) engedély nélkül árusító és egyéb űlIkét (pavilon, konténer, melyek üzleti
tevékenységgel kapcsolatosak) helyez el;
c) engedély nélkül, építési állványzatot helyez el, építőanyagot, építési hulladékot
tárol;

d) engedély nélkül 24 órát meghaladóan vagy a közlekedést zavarva tüzelőanyagot,
egyéb dolgot, vagy tárgyat tárnI;
e) engedély nélkül 48 órát meghaladóan, vagy a közlekedést zavarva építéshez
szükséges anyagot, segédeszközt illetve segédszerkezetet tárol;
~ engedély nélicül alkalmi és mozgó árusítóhelyet üzemeltet;
g) engedély nélkül idényjellegű árusítást (fenyő, diimye, zöldség-gyümölcs, koszorú,
virág, mécses) folytat;
h) engedély nélkül üzlet előtt Saját terméket árusít;
i) engedély nélkül kiállítást, vásárt, alkalmi vásárt, sport- és kulturális rendezvényeket
tart, továbbá mutatványos és cirkuszi tevékenységet szolgáló sátrat, lakókocsit helyez
el;
j) sérült, roncs, forgalomból kivont járművet, szemetet, munkagépet, lakókocsit tárol;
k) 3500 kg össztömeget meghaladó járművet közterületen tárol;
I) tűz- és robbanásveszélyes, vagy a lakosság nyugalmát erősen zavaró, vagy a
közerkölcsöt sértő tevékenységet Végez;
m) eseti rendezvényekre kiadott engedély alapján végzett árusítás esetét kivéve,
szeszes italt vagy szexuális árút forgalmaz;
n) tiltott helyre helyez el hirdetményt illetve hirdető-berendezést.

8. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos cselekmények
111
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 6/2001.
(V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott
a) az elkülönített hulladékgyűjtés céljára rendelt hulladékgyűjtő edényzetben, vagy az ilyen
célra rendelt hulladékgyűjtő szigeten nem az ezen edényzet, vagy sziget rendeltetésének
megfelelő hulladékot helyez el,
b) a tulajdonát képző hulladékgyűjtő edény tisztán tartásáról nem gondoskodik.

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és a közszolgáltató
részére történő átadásra vonatkozó helyi előírások megsértése
12.*
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, az az
ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemű
csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett, nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet nem a külön jogszabályban meghatározott
műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági
előírások szerint gyűjti és adja át a szolgáltatónak.
—

10. Belterületi vizek tisztasága elleni cselekniények
13.*

Belterületi vizek tisztasága elleni cselekményt követ el, aki város belterületén található
tavak, csatornák vizébe környezetet károsító tárgyat tesz, bedob, illetve ott fürdik, mosakszik
vagy bármit mos.

11. Állatok közterületen történő tartásával kapcsolatos cselekmények

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki az állatok
közterületen történő tartásával kapcsolatos szabályokat megszegi, azaz
a) nem gondoskodik arról, hogy az állatok hajtása, vezetése megfelelő felügyelet
mellett történjen, illetve az állatok a hajtás, vezetés során ne tegyenek kárt a
közterületen és a szomszédos területeken lévő vagyontárgyakban, növényzetben vagy
más állatokban, továbbá ne legyenek veszélyesek az emberi életre vagy testi épségre.
b) élelmezési célból tartott haszonállatot (szarvasmarha, sertés, juh, baromfi stb.) a
közterületen tart, legeltet vagy ott felügyelet nélkül hagy,
c) az állattartó, illetve az állat felügyeletével megbízott személy nem gondoskodik az
állat által okozott szennyeződés, trágya közterületről történő eltávolításáról.

III. Fejezet
Eljárási rendelkezések
15.~
Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr.) rendelkezéseit a 26-28. *-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

16.*
(1) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az
esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló
jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.
(2) Ha a flatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor,
az eljárás lefolytatása során be kell tartani az alábbi konjunktív feltételeket:
a. A fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni.
b. A űatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell.
c. A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a közigazgatási szabályszegések
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül
helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései mellett figyelembe

kell venni az elkövető Személyi körülményeit, vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait
annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, vagy
azokat a hatóság erre vonatkozó felhívására önként igazolja.
—

—

17. ~
(1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban
jegyző jár el.

—

átruházott hatáskörben

—

a

(2) A rendeletben foglaltak betartását Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal erre
feljogosított ügyintézői ellenőrzik.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból,
továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban
vagy Írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(4) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy (ismert) személyi adatait,
magatartásnak, az elkövetés helyének ás idejének, továbbá körülményeinek leírását a
bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket
esatolni kell a bejelentéshez.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben
közigazgatási hatósági eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás
hivatalból, vagy bejelentés alapján történő észlelésétől számított 30 napon belül indítható
meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése
miatt eljárás nem indítható.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
lX. *
(I) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Jászboldogháza, 2019.03. Ii.

polgármester

~r.~~Zoán
jegyző

Kihirdetve: Jászboldogbáza, 2019. 03. 12.
Dr. Dinai Zoltán
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Tápió Travel Kft.
Székhely: 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. űt 62.
Telephely: 2767 Tápiógyörgye, Táncsics M. út 62.
Adószám: 22917375-2-13
Tel/Fax: 06-53-383-085, Mobil: 06-20-613-2093
e-mail: tapiotravelkft@citromail.hu
www.tapiotravel.hu
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Arajá at
Tisztelt Polgármester] Hivatal!
Megkeresésükre az alábbi ajánlatot adjuk:
-

-

-

-

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

A fent] árakat Tüzép telepi átadással vállaljuk. Telepi készletből
clolgozunk,más tiousú tüzelőt csak a következő fűtésszezoriban
tudunk biztosítani.Saját kiszállítással előre egyeztetett időpontokban
ütemezett kiszáll[tást vállalunk nettó 3500,-Ft/fuvar áron.

Kelt: Tápiógyörgye, 2019.02.11.

Polyák Péter
Tápió Travel Kft, cégvezető

LOA~.
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Jászboldogh&a IGizségi Önkormányzat
Sászboldoghún

G f2-oit’

Rá1~6ezi u. 27.
5144
Tárgy: árajúnlat me~küId~se

Tisztelt Cím!

Alutímtt Komios Ferenc c.v. (Jászalsószentgyőrgy Tüzép tclcp, Béke űt 27.. adós~m:
52101803-2-36) 2019.01.17-i mcgkere~ésükre az alábbi áraj~datot adorn (ügyiratszán’;
J13H172-3s’20 19, Qgyiiit&ző: Sós Boglárka);
Kályha kész hasogatott tűzifa:
-

tölgy ős bűkk: bruttó 3900.-Ft/q
akácz bruttó 4400.-Ft/q

Cseh baron diószén: bn1ttó 6300.-Ft/q
Borsodi bantakőszón: bruttó 3.680.— Fi.Íq
Leu~yet fekete diószén: bruttó 7000.-Ft’q

Az ársiúnlatom elbírálása után kérem, értesitsenck!

•túszalsószentgyörgy, 2019. 02. 05.

Tisztelettel:

:
KGrinos Ferenc es.
tel.: 30163 8-9455

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Jászboldogháza
Rákóczi u. 27.
5144

Tárgy: árajánlat megküldése

Tisztelt Cím!

Alulírott Kormos Ferenc e.v. (Jászalsószentgyörgy Tüzép telep, Béke űt 27., adószám:
52101803-2.36) 2019.01.1 ‘7-i megkeresésükre az alábbi árajánlatot adom (ügyiratszám:
JBH/72-3/2019, ügyintéző: Sós Boglárka):

A telepen forgalmazott Príma Gáz fogyasztói ára: 5000Ft. .azaz Ötezer forint.
.

A palack töltő tömege 11 .5Kg.

Ajánlatom elírálásának eredményéről kérem tájékoztassanak.

Tisztelettel

kormos Ferenc E.

JászalsószentgyÖrgy 2019.02.05

TÜZÉP —telep vez.
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Javaslat 2019 strar’dfürdő és kemping belépő árakra
kemping belépő árak

Strandfürdő belépők
Egész napra
gyermek
diák/nyugdíjas
felnőtt
családi
16:00 után
gyermek

diák/nyugdíjas
felnőtt

2018
500
700
900
2 500

Ft
Ft
Ft
Ft

2018
250 Ft
350 Ft

450 Ft

2019
600
800
1 000
3 000

Ft
Ft
Ft
Ft

2019
300 Ft

4oo Ft
500 Ft
1 500 Ft

családi

1 250 Ft

Strandfürdő bérletek
gyermek bérlet
nyugdíjas/diák bérlet
felnőtt bérlet

2018
2 000 Ft
3 000 Ft
4 000 Ft

2019
2 500 Ft

2018
2000Ft

2019
2500Ft

Úszóbérlet

3 500 Ft
4 ~oó Ft

Jászboldogháza 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
áramdíj
lakóautó/lakókocsi
sátor
kutyadíj
6 személyes kőépület
3 személyes kőépület

egy napra
600 Ft
1 000 Ft
1 200 Ft
500 Ft
600 Ft
1 200 Ft
300 Ft
700
350
300
12 000
6 000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A kemping belépő árai változatlanok a2018-as évhez képest!

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET

sÁsznoLDoGHÁz~&

JELENLÉTI

ÍV

I. Joó-Kovács BaI&s

2. Kobela Margit

3. Menyhért Ernő

4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Gergely

\I’]\)’J

6. Vámosi Norbert

ü2 ~

7. Szűcs Lajos

polgármester

8. Dr. Dinai Zoltán jegyző

Jászboldogháza, 2019. március 11.
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