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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. 
A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges 
indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági 
tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 
összesítve, valamint a közvetett támogatásokat. A bevételeket és a kiadásokat kiemelt 
előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban és működési és 
felhalmozási cél szerint is részletezni kell. 
A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat 
nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,- a helyi 
önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű 
ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi 
önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. 
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a 
költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak 
létszámát is. 
A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat 
bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános 
működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb 
költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. 
 
A finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza 
meg. A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének 
figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze. 
Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját 
bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg. 
Adóbevételeinket az előző év teljesítési adatai alapján terveztük. A helyi adókból származó 
bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben 
járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó megosztás szabályaiban sincs változás, a belföldi 
gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 % marad helyben és 
továbbra is 60 % kerül központosításra. 
Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat az előző évinél 
differenciáltabb mértékben csökkenti az ún. „beszámítás”, a 2014. évi iparűzési adóalap és a 
település egy lakosra jutó adóerő képessége alapján. 2015. évben az önkormányzatok 
finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2014-ban alkalmazott feladatalapú finanszírozástól, 
mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, óvodához kapcsolódó 
támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása. 
A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás. A 
központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Jogszabályi előírások 
alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét igazodva az Országgyűlés által 
elfogadott, és bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer 
többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai 
nevelésszervezési paramétereit, a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő 
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elemeit. Emellett a 2015. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát 
fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések 
beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. 
Önkormányzatunknak feladata az általános iskolai oktatás működési feltételeinek biztosítása, 
de ehhez állami támogatást nem kapunk. 
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött 
felhasználású támogatás illeti meg a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz a települési 
önkormányzatokat. 
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően 
továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. 
Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a 
muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a 
központi költségvetés a 2015. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. 
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben 
vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi 
adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2015. évben is az 
általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati 
hivatalfenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi 
költségvetés. 
 
A pénzügyi tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy 
határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. Az optimális működés 
kialakítása céljából a hatályos jogszabályok áttekintésével felülvizsgáltuk a szervezeti, és a 
feladat-ellátási viszonyokat. Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási 
javaslatot, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, vagy biztosítja, az 
intézményekkel közösen megvitatva készítettük elő. 
 
A 2015. évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az 
Önkormányzat költségvetési szervei: 

• Szécsény Város Önkormányzata 
• Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 
• Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 
• Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 
 

 
I. SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
A költségvetés tervezésekor a város történelmi hagyományaira, környezeti adottságaira, 
értékeire, a hagyományok továbbfolytatására alapoztunk. Feladat-centrikusan összefoglaltuk 
a fejlesztési elképzeléseket, amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati 
döntések irányát. Beterveztük a lezárult európai uniós pályázataink 2015. évre áthúzódó 
tételeit és egy új, 2015. évben induló KEOP pályázatban való részvételhez is biztosítjuk a 
feltételeket. Kiemelt fontosságú feladat az új pályázatok esetén az önrész biztosítása. 
 
Az önkormányzat 2015. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel 
való együttműködést és azok támogatását, melyek tevékenysége általában kulturális, polgári 
védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, 
melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött 
megállapodás szerint vesznek részt. 
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A Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás a fenntartója a Szécsény 
és Térsége Humánszolgáltató Központnak. Erre a feladatra az állami támogatást 
önkormányzatunk igényli, és azt átadja a társulásnak. A várható állami támogatások és 
pályázati lehetőségek, és a társulás költségvetési javaslata figyelembevételével saját erőből is 
kell önkormányzati hozzájárulást biztosítanunk a házi szociális gondozás miatt a 
Humánszolgáltató Központ működéséhez. 
 
Az önkormányzat bevételei és kiadásai intézmények nélkül kiemelt előirányzatonként: 
 E Ft 

Kiemelt előirányzat 
2015. évi 

költségvetés 
Személyi juttatás 101 904 
Munkáltatót terhelő járulék 19 194 
Dologi kiadások 163 216 
Átadott pénzeszköz 322 407 
 - ebből: intézményfinanszírozás 210 931 
Ellátottak juttatásai 3 400 
Céltartalék 36 000 
Felhalmozási kiadások 288 747 
Kiadások összesen: 934 868 
Saját bevétel 897 868 
Pénzmaradvány igénybevétele 37000 
Bevételek összesen: 934 868 

. 
Az 5. mellékletben adunk tájékoztatást a kormányzati funkciónkénti bevételekről és 
kiadásokról. 
 
1. Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége 
Az önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége miatti, az önkormányzat 
működésével kapcsolatosan felmerült kiadások és bevételek szerepelnek összesítetten ezen a 
kormányzati funkción: 
 E Ft 

Kiemelt előirányzat 2015. évi költségvetés 

Személyi juttatás 23 369 

Munkáltatót terhelő járulék 6 599 

Dologi kiadások 50 853 

Átadott pénzeszköz 276 555 

 - ebből: intézményfinanszírozás 210 931 

Ellátottak juttatásai   

Céltartalék 36 000 

Felhalmozási kiadások 8 896 

Kiadások összesen: 402 272 
Saját bevétel 495 597 

Pénzmaradvány igénybevétele 37 000 

Bevételek összesen: 532 597 
 
Az igazgatási tevékenység bevételeit és kiadásait az alábbiakban feladatonként részletezzük: 
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1.1 Igazgatási tevékenység 
A polgármester és az alpolgármester díjazása, költségtérítése és a reprezentációs kiadások 
szerepelnek a személyi jellegű kiadásoknál. Dologi kiadásokra 23.559 E Ft-ot terveztünk 
jellemzően anyagbeszerzésekre, szakmai szolgáltatásokra, postaköltségre, adókra és díjakra 
az érvényben lévő szerződéseink és az előző évi tényadatok alapján. Pénzeszközátadásként 
kerül át a Humánszolgáltató Társuláshoz 60.024 E Ft, az önkormányzatunknál igényelt állami 
támogatásokból és saját bevételünkből. A házi szociális gondozáshoz saját bevételünkből 
3.021 E Ft-tal kell hozzájárulnunk.  Az ügyeleti támogatás összege 2.100 E Ft. A 
felhalmozási kiadásként 6.000 E Ft törzstőke-emelést terveztünk a saját tulajdonú gazdasági 
társaságainknál a jogszabályi változások miatt. A bevételeink összege összesen 55.407 E Ft, 
amely tartalmaz az év végi számlaegyenlegünkből 34.104 E Ft pénzmaradvány igénybevételt 
is. 
 
1.2 Önkormányzati jogalkotás 
A képviselő-testület kiadásait különítjük el ezen a feladaton. A költségvetési évre tervezett 
tiszteletdíjak összege 6.814 E Ft, a járulékok összege 1.656 E Ft. 
 
1.3 Iskolaműködtetés 
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola és a Rózsavölgyi 
Márk Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézménye működési kiadásai szerepelnek itt. A 
szakmai jellegű kiadások a KLIK-nél jelentkeznek, de az épületek üzemeltetésének díját, a 
számítógépek javítását önkormányzatunknak kell viselnie. Ehhez a feladathoz állami 
támogatást nem kapunk, 35 M Ft-ot kell biztosítani ehhez saját bevételeinkből. Az iskolai 
étkezés is önkormányzatunk feladata, ezt másik kormányzati funkción könyveljük. Az 
étkezésre nagyrész fedezetet biztosít az állami támogatás. 

 E Ft 
Megnevezés Rákóczi Rózsavölgyi Összesen 
Közalkalmazottak illetménye (1 fő adminisztrátor, 1 fő portás)                                                    3 330   3 330 
Egyéb bérrendszerűek munkabére (1 fő portás)                                                         1 733   1 733 
Közalkalmazottak béren kívüli juttatások (cafeteria)                                                   192   192 
Személyi jellegű kiadás összesen 5 255 0 5 255 
Szociális hozzájárulási adó                                                                         1 368   1 368 
Egyéb munkaadókat terhelő járulék                                                                   69   69 
Munkáltatói járulékok összesen 1 437 0 1 437 
Üzemeltetési kiadások  (tisztítószer, javítások, sz.gép. karbantartás)                                                       811   811 
Adatátviteli célú távközlési díjak                                                                  32   32 
Nem adatátviteli célú távközlési díjak                                                              235   235 
Villamosenergia szolgáltatás                                                                        2 103   2 103 
Gázenergia szolgáltatási díjak                                                                      9 277   9 277 
Víz-és csatornadíjak                                                                                 702   702 
Egyéb bérleti és lízing díjak                                                                         1 890 1 890 
Egyéb üzemelt. szolgáltatások (vagyonvéd., tűzvéd., szemétszállítás)                                                        1 360   1 360 
Működési célú le nem vonható ÁFA                                                                    3 920 510 4 430 
Dologi kiadások összesen 18 440 2 400 20 840 
Átadott pénzeszköz 8 160   8 160 
KIADÁSOK 33 292 2 400 35 692 
Bérleti és lízingdíj bevétele                                                                       100   100 
Intézményi ellátási díjak                                                                             600 600 
Intézmény saját bevétele 100 600 700 
Állami támogatás 0 0 0 
Önkormányzat hozzájárulása 33 192 1 800 34 992 
BEVÉTELEK 33 292 2 400 35 692 
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1.4 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
Adónyilvántartásaink és az előző év tényadatai alapján 12.500 E Ft kommunális adót, 
142.774 E Ft iparűzési adót, 17.200 E Ft gépjárműadót, 300 E Ft idegenforgalmi adót és 200 
E Ft talajterhelési díjat terveztünk.  Helyszíni bírságból, pótlékból és egyéb bírságból 
várhatóan 1.500 E Ft bevételre számíthatunk. 
 
1.5 Önkormányzatok elszámolásai 
A feladatmutató felmérés, városunk 2014. január 1-jei lakosságszáma és az iparűzési adóerő-
képesség alapján önkormányzatunkat 299.120 E Ft állami támogatás illeti meg, melynek 
részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 
 
1.6 Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel 
A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal, a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde, a 
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár működéséhez összesen 210.931 E Ft 
intézményfinanszírozás szükséges, melyre nagyrészt fedezetet biztosít az állami támogatás. A 
bölcsőde fenntartásához 4.034 E Ft-tal, az óvoda működéséhez 3.643 E Ft-tal, a múzeum 
összes kiadásainak teljesítéséhez 15.115 E Ft-tal, a könyvtári feladatok ellátásához 6.868 E 
Ft-tal kell hozzájárulnia saját bevételeiből önkormányzatunknak az állami bevételek 
pótlására. 
 
1.7 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Összesen 36.000 E Ft tartalék került megtervezésre pályázati önrészek és a gazdasági 
társaságaink átszervezése miatt, valamint az előre nem látható, következő évben váratlanul 
felmerülő kiadások fedezetére, esetleges adósságszolgálati kötelezettségek miatt. Jelenleg 
nincs adósságállományunk, de az év közben váratlanul jelentkező likviditási problémák miatt 
a korábbi számvevőszéki vizsgálat megállapításait figyelembe véve 5.000 E Ft egyensúlyi 
tartalékot tartalmaz a fenti összeg. Fejlesztési tartalékként 7.000 E Ft-tal számoltunk. 
További bevételi források (pályázatok, értékesítésből származó bevételek) megnyílása esetén 
folytatni szeretnénk a közutak felújítását. 
 
1.8 Szociális földprogram 
2014-ben sikeresen pályáztunk a szociális földprogram pályázatra, melyre 3.000 Ft-ot 
nyertünk. A pályázat előfinanszírozású, az összeg az előző évben már megérkezett. Az 
eszközbeszerzésekre, szolgáltatásokra a pénzmaradványunk biztosít fedezetet. A pályázati 
költségvetés szerint adminisztrációs és kommunikációs kiadásokra 104 E Ft-ot költhetünk. 
Felhalmozási kiadásként beszerzésre fog kerülni szeletelőgép, hőkezelőgép, hűtőgép, 
olajsütő, konyhai multifunkciós gép, hűtős látványpult összesen 2.896 E Ft összegben. 
 
1.9 Testvérvárosi kapcsolatok, városi rendezvények 
Költségvetésünkben még nem tudtunk tervezni pályázati forrást e feladatok ellátására, de 
várhatóan lesz rá lehetőségünk e feladatra többletbevételeket szerezni. Városunk 
hagyományainak megőrzése, kulturális életének javítása miatt fontos, hogy erre a feladatra is 
különítsünk el pénzeszközöket költségvetésünkben szolgáltatások igénybevételére, 
reklámokra, szállítási szolgáltatásra és reprezentációs célokra. Legnagyobb volumenű 
rendezvény lesz városunkban a vadásznap, amihez önkormányzatunknak is hozzá kell 
járulnia. A testvérvárosaink civil szervezeti között is fontos a kapcsolatok ápolása. E két 
kiemelt célra 7.408 E Ft-ot terveztünk. 
 
1.10 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
A civil- és sportszervezetek támogatási kereténél az előző év tényadatát vettük alapul, 3.500 
E Ft-ot terveztünk e célra.. Ez nem kötelező önkormányzati feladat, de az előirányzott összeg 
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nem veszélyezteti a kötelező feladataink ellátását. Önkormányzatunk fontosnak tartja a civil 
szervezetekkel történő együttműködést és a működésük segítését. Kiemelt jelentőséggel bír 
azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az 
önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. 
 
2. Köztemetők fenntartása és működtetése  
Jelenleg a temető üzemeltetését a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi, de 
önkormányzatunknál is merülnek fel kiadások. Három köztemető működési költségeit 
különítjük el ezen a kormányzati funkción. Vízdíjat, karbantartást és a veszélyes fák kivágási 
költségét terveztük meg itt 4.123 E Ft összegben. Szükségessé vált néhány megromlott 
járdaszakasz javítása is, amelyet a START munkaprogram keretében foglalkoztatott 
dolgozókkal, a betonelem gyártásban megtermelt szegélykővel, lapokkal szeretnénk 
megoldani. 
 
3. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
Az ÁROP-1.A.5-2013 „Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben” 
pályázat tavaly decemberben befejeződött. Erre az évre egy áthúzódó kiadás, a könyvvizsgáló 
számlájának a rendezése maradt csak, amit a dologi kiadások között 130 E Ft összegben 
terveztünk meg. A kifizetési kérelmek jóváhagyása után, az elszámolás lezárásaként 14.307 E 
Ft bevétel érkezik majd számlánkra. 
 
4. Városüzemeltetési feladatok 
Az intézmények karbantartását, a város közterületeinek tisztántartását és üzemeltetését a 
Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft végzi. A működéshez szükséges dologi 
kiadásokat és pénzeszközátadást könyveljük ezen a kormányzati funkción. Az előző év 
tényadatai alapján terveztünk a szúnyogirtás költségeire, üzemanyagra, tisztítószerekre, 
karbantartási anyagokra, az AGRO-Hotel festésére is. E feladatok ellátására összesen 42.191 
E Ft kiadással terveztünk. 
 
5. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
A bérbeadással hasznosított ingatlanok rezsiköltségei szerepelnek ezen a soron, melyet a 
bérlők, üzemeltetők részére továbbszámlázunk. Az intézmények karbantartását, a város 
közterületeinek tisztántartását és üzemeltetését a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft 
végzi. Üzemeltetési kiadásokra, anyagbeszerzésre 896 E Ft-ot, telefondíjra 328 E Ft-ot, 
áramdíjra 543 E Ft-ot, vízdíjra 341 E Ft-ot, javításokra 93 E Ft-ot, szolgáltatásokra 
(ingatlanbecslés, energetikai tanulmány, szakértői díjak) 800 E Ft-ot, üzemeltetési 
szolgáltatásokra 1.296 E Ft-ot, ÁFA kiadásra 4.769 E Ft-ot terveztünk, így az összes dologi 
kiadás 9.066 E Ft. A felhalmozási kiadások összege 49.747 E Ft, amely ipari terület 
vásárlását, lakóingatlan vásárlás utolsó részletét, és a víziközmű használati és bérleti díjakból 
finanszírozott víziközmű felújításokat tartalmazza. Ezen a feladaton összesen 32.241 E Ft 
bevétellel és 58.813 E Ft kiadással számoltunk. 
 
6.  START - munkaprogram 
A 100 %-os finanszírozású hatósági szerződések alapján február 28-ig foglalkozatjuk a 
közmunkásokat. Várhatóan a programok folytatódnak, de a jövőben megkötött hatósági 
szerződések bevételi és kiadási tételeit előirányzat módosításként fogjuk szerepeltetni. A 
jelenleg érvényes szerződések alapján a kifizetendő bér és járulékköltségek, valamint a 
hatósági szerződések szerinti dologi kiadások különülnek el ezen a feladaton. Kötelezettséget 
vállaltunk 10 fő továbbfoglalkoztatására a betonelem gyártásban, amelyre azonban 
támogatást már nem kapunk. A betonelem gyártás, a mezőgazdasági program és a kistérségi 
program összesen 47.083 E Ft személyi jellegű kiadást, 6.377 E Ft járulékköltséget, 2.327 E 
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Ft dologi költséget jelent költségvetésünkben. Bevételként 59.556 E Ft támogatási összeg 
érkezik a munkaügyi központtól az elszámolásokat és az előleglevonásokat követően. 
 
7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
A 90 %-os finanszírozású hatósági szerződések alapján március 31-ig foglalkozatunk 
közmunkásokat. A személyi jellegű kiadások tervezett összege 17.066 E Ft, a járulékokra 
2.308 E Ft-ot számoltunk. A teljesítendő 19.374 E Ft kiadáshoz 13.100 E Ft támogatási 
összeg érkezik a munkaügyi központtól az elszámolásokat és az előleglevonásokat követően. 
 
8. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
A járdák, közutak fenntartására, szükséges közúti táblák beszerzésére, szakmai 
szolgáltatásokra kiadásainak elkülönítésére szolgál ez a kormányzati funkció. Az utak 
kátyúzására, járdák javítására 6.000 E Ft-ot terveztünk. Az összes tervezett kiadás 8.982 E Ft. 
 
9. Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása 
A város területén keletkező szelektív hulladékgyűjtés költségei jelentkeznek itt, valamint 
ezen a kormányzati funkción terveztük a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését, és az e 
célból megvalósuló eszközbeszerzésre vonatkozó KEOP pályázat tételeit. A pályázat 
Nógrádsipek és Hollókő Község Önkormányzatával közös. A képviselő-testület a 
181/2013.(VII.18) határozatában hatalmazta fel a polgármestert a konzorciumi szerződés 
megkötésére és a pályázati dokumentáció aláírására a pozitív pályázati elbírálás 
függvényében. A 239/2013.(X.16.) számú képviselő-testületi határozat szerint Szécsény 
Város Önkormányzata nettó 11.086.098 Ft önerőt vállalt a 95 %-os finanszírozású pályázat 
megvalósítása érdekében. Az önerő a 2015. évi költségvetésünkben biztosítva van. 248.292 E 
Ft bevétellel és 259.632 E Ft kiadással számoltunk. 
 
10. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
A város területén keletkező szemét, zöldhulladék, és a temetőkben keletkezett hulladékok 
elszállítása szerepel ezen a feladaton 1.201 E Ft összegben. 
 
11. Lakóépület építése 
A szociális városrehabilitáció, ÉMOP-3.1.1-12 projekt decemberben befejeződött. Erre az 
évre áthúzódó kiadásként 1.460 E Ft dologi kiadást terveztünk. A kifizetési kérelmek 
jóváhagyása után, az elszámolás lezárásaként 1.854 E Ft bevétel érkezik majd számlánkra 
ebben a költségvetési évben. 
 
12.  Közvilágítás  
A közvilágítás energiaellátására és a karbantartásra vonatkozó szerződések szerinti 
kifizetések szerepelnek ezen a kormányzati funkción. A költségek csökkentése érdekében az 
energiaellátásra és a karbantartásra új szolgáltatóval kötöttünk szerződést. A lámpatestek 
nagy része nem önkormányzatunk tulajdona, az ÉMÁSZ-val kötött szerződésünk alapján 269 
E Ft bérleti díjat fogunk fizetni. Áramdíjra 3.488 E Ft-ot terveztünk, a karbantartási költség 
2.214 E Ft lesz. A díjakkal és adókkal megnövelt összes kiadás: 7.863 E Ft. 
 
13. Zöldterület-kezelés 
A város közterületeinek tisztántartásához szükséges kiadásokat terveztük meg ezen a 
feladaton. A közmunkások által levágott zöldhulladék elszállítása, a közterületek 
rendbetétele, a virágosítás előzetes számítások szerint 3.683 Ft kiadást jelent 
költségvetésünkben az előző évek tényadataira és az elvégzendő feladatikra alapozva. 
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14. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Három védőnői körzetet működtet önkormányzatunk. Az iskolai védőnő feladatokat 
nyugdíjas védőnővel látjuk el. Egy területi védőnő GYES-re megy, ezért a munkaköre 
helyettesítéssel lesz ellátva. Dologi kiadások között leginkább rezsiköltségek jelentkeznek. 
Bérleti díjat, fűtési díjat és áramdíjat fizetünk az Egészségügyi Centrumnak a védőnők által 
használt helyiségekért. Telefonköltséget is terveztünk. A védőnői feladatra a korábbi években 
folyamatosan vásároltunk kisértékű eszközöket, speciális műszereket, javítottuk az irodájuk 
felszereltségét. A szükséges szakmai kiadásokra idén is megtervezésre kerültek a szükséges 
beszerzések, hogy a működési feltételeik javuljanak. A 15.358 E Ft kiadásra várhatóan 
fedezetet nyújt az OEP általi finanszírozás.  

   
15.  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
A Kossuth-ligeti sporttelep fenntartási költségei között vízdíjat és karbantartást terveztünk 
1.248 E Ft összegben. A többi rezsiköltséget a Lipthay Béla Szakképző Iskola és Kollégium 
fizeti megállapodás szerint.  
 
16. Közművelődési feladatok 
A Szécsényi Közművelődési Kft. részére átadandó működési támogatás összegét 
szerepeltetjük itt. 
 
17. Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
A város életét, képviselő-testületi döntések előkészítését és következményeit bemutató 
magazinműsor kiadásait szerepeltetjük ezen a kormányzati funkción 3.960 E Ft összegben. 
 
18. Óvodai intézményi étkeztetés 
A gyermekétkeztetési térítési díjak beszedése (bölcsődében és az óvodában) 
önkormányzatunk feladata. 4.460 E Ft a vásárolt élelmezés költsége, a tervezett térítési díj 
pedig 1.153 E Ft. 
 
19.  Iskolai étkeztetés 
A gyermekétkeztetési térítési díjak beszedése is önkormányzatunk feladata. A szülők a 
térítési díj szedésének napjáról előre értesítést kapnak. A tanulók nagy része ingyenes étkező, 
ezért a tervezett bevétel csak 959 E Ft. Az összes kiadás 12.529 E Ft, amelyet az állami 
támogatás összegéből tudunk rendezni. 
 
20. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 
200 E Ft segélykifizetést terveztünk ezen a kormányzati funkción. A segélyezés feltételei és 
törvényi előírásai megváltoznak az év során. Több jogcím megszűnik, vagy a 
kormányhivatalhoz kerül át. 
 
21. Gyermekek napközbeni ellátása 
A Biztos Kezdet Gyerekházak működtetését végző szolgáltatók számára az Emberi 
Erőforrások Minisztere működési támogatást biztosít. Önkormányzatunk már több éve 
folyamatosan biztosítja ezt a szolgáltatást 2 fő alkalmazásával. A pályázati költségvetés 
keretében a Szécsény, Rákóczi út 41. szám alatti épületünkben működő Manóvár gyerekház 
kiadásait különítjük el ezen a kormányzati funkción. A kiadások teljes összegére fedezetet 
biztosít a pályázati támogatás, melynek összege 6.245 E Ft. 
 
22. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos üzemeltetési kiadásokat és 
bevételeket szerepeltetjük itt. 
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23. Szociális étkeztetés 
Szociális étkezést biztosítunk a rászoruló személyeknek az igénylésük alapján. A feladat 
ellátására állami támogatás illeti meg önkormányzatunkat. A térítési díj rendeletünk alapján 
az ellátottak térítési díjat fizetnek. A szolgáltatást (az ebéd elkészítése és a kiszállítás) a 
Szécsényi Agro-Help Kft-től rendeltük meg. Háromoldalú megállapodás keretében a 
Hadigondozott Alapítvány az ellátottak egy részénél átvállalta a személyi térítési díj 
megfizetését. 4.267 E Ft kiadással és 2.886 E Ft bevétellel terveztünk ezen a kormányzati 
funkción. A különbözet állami támogatásból térül meg. 
 
24. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
Önkormányzati segélyként a szociális rendelet szerint benyújtható kérelmekre 3.200 E Ft 
összeget terveztünk. Az önkormányzat szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos 
kiadásokat a 11. melléklet tartalmazza. 
 
 

II. ÖNÁLLÓAN M ŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
 

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az 
Mötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. Elsősorban a képviselő-testület működéséhez, 
a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, 
a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi 
feltételek biztosításához, a vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó 
bevételek és kiadások lesznek az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai. 
 
Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként: 
 E Ft 

Kiemelt előirányzat 2015. évi költségvetés 

Személyi juttatás 71 137 
Munkáltatót terhelő járulék 19 390 
Dologi kiadások 42 309 
Átadott pénzeszköz   
 - ebből: intézményfinanszírozás   
Ellátottak juttatásai 2 420 
Céltartalék   
Felhalmozási kiadások 1 471 
Kiadások összesen: 136 727 
Saját bevétel 4 114 
Intézményfinanszírozás 132 613 
Bevételek összesen: 136 727 

 
1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal részére, mint az önkormányzat önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerve részére az Önkormányzat 132.613 E Ft 
intézményfinanszírozást biztosít. 
 
2. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
Az Mötv.85. §-ának (1) bekezdése alapján Szécsény Város Önkormányzata és Hollókő 
Község Önkormányzata 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös 
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önkormányzati hivatalt hozott létre Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. 
Az Áht. 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Szécsény Város Önkormányzata 
Képviselő-testületét illetik, illetve terhelik. 
 
A közös hivatal éves költségvetése Szécsény Város Önkormányzata (mint a közös hivatal 
székhelye) költségvetésének részét képezi. Az önkormányzatok képviselő-testületei a hivatal 
bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról a költségvetési rendeletüket tárgyaló 
képviselő-testületi üléseik előtt együttes testületi ülésen döntenek. 
 
Bevételek: 
A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az állami támogatás. A 
költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít 
az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz.  A támogatás meghatározása az elismert 
hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe 
vételével történt. A közös hivatal költségeinek finanszírozását a 2014. január 1-jei 
lakosságszám alapján illeti meg hivatalunkat. 

E Ft 
LÉTSZÁM Szécsény Hollókő Összesen 
Lakosságszám 6 012 353 6 365 
 % 94,45 5,55 100,00 
Elismert köztisztviselői létszám 22,43 1,32 23,75 
Tényleges köztisztviselői létszám 22,00 3,00 25,00 
Kézbesítő, gépkocsivezető 2,00 0,00 2,00 
Tényleges összes létszám 24,00 3,00 27,00 

 
A közös hivatal elismert hivatali létszáma 22,43 fő, a támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év, 
ez összesen 108.775 E Ft. A támogatás összege az előző évhez képest csökkent. A 2014. 
január 1-jei lakossági létszám adatok alapján Szécsény Város Önkormányzatát 102.742 E Ft, 
Hollókő Község Önkormányzatát 6.033 E Ft állami támogatás illeti meg. 
 
Kiadások: 
A 2015. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a 
járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény szabályozza, melyet alapul vettünk a személyi jellegű kiadások 
tervezésénél. A cafetéria juttatások maximális összegét is a költségvetési törvény 
szabályozza, a törvény 59.§ (2) bekezdése alapján a juttatások együttes összege nem 
haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összegnek fedezetet kell biztosítania az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.  
A tagönkormányzatok a saját településükön foglalkoztatott dolgozók létszámáról és béréről a 
törvényi előírások figyelembevételével saját maguk döntenek. A közös hivatal 
költségvetésében nem terveztünk Hollókőre vonatkozó dologi kiadásokat, segélyezést és 
felhalmozási kiadást. Ezt Hollókő Község Önkormányzatának költségvetése tartalmazza. 
 
Finanszírozás: 
A tagönkormányzatok közösen biztosítják a közös hivatal finanszírozását, ha az állami 
támogatás összege nem nyújt fedezetet az összes kiadásra. Hollókő Község 
Önkormányzatánál csak a hollókői hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők személyi jellegű 
kiadása szerepel, melyre nem elegendő az állami támogatás összege. A 2015. évi 
hozzájárulás összegéről ezért pénzeszköz átadási megállapodást kell kötni. A 2015. évi állami 
támogatással, a tényleges bérjellegű kiadásokkal az önkormányzatok a zárszámadás 
keretében számolnak majd el egymás között. 



 12 

 E Ft 
FINANSZÍROZÁS Szécsény Hollókő Összesen 
Bevétel  állami támogatásból 102 742 6 033 108 775 
Lakosságszám 6 012 353 6 365 
 % 94,45 5,55 100,00 
Kiadás  119 357 11 082 130 439 
Foglalkoztatotti létszám (fő) 22,00 3,00 25,00 
Személyi jellegű kiadás 62 379 8 758 71 137 
Munkáltatói járulék 17 066 2 324 19 300 
Dologi kiadás 42 309 0 42 309 
Önkormányzati hozzájárulás 19 012 5 049 24 061 

 
3. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
Ezen a szakfeladatokon azok a szociális járandóságok szerepelnek, melyeket a települési 
önkormányzat jegyzője állapít meg a jogszabályok szerint. A jogszabályi változások 
figyelembevételével 2.420 E Ft önrészt terveztünk eredeti előirányzatként. 
 

III. ÖNÁLLÓAN M ŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK   
 

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 
 
Az intézmény 2 bölcsődei és 1 óvodai csoportban látja el a gyermekek nevelését összesen 8 
fő alkalmazotti létszámmal. Székhelye a Magyar út 13. szám alatti óvoda épület, mely 
részben az egyházi fenntartású közoktatási intézmény használatában van. Az érvényben lévő 
megállapodás szerint rezsiköltséggel nem kell számolnunk, mert az épület tetejére felszerelt 
napelemek jelentős energia megtakarítást eredményeznek, és emiatt az egyházi intézmény 
rendezi a rezsiköltségeket a szolgáltatókkal. 
Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként: 
 E Ft 

Kiemelt előirányzat 2015. évi költségvetés 

Személyi juttatás 19 946 
Munkáltatót terhelő járulék 5 446 
Dologi kiadások 2 560 
Átadott pénzeszköz   
 - ebből: intézményfinanszírozás   
Ellátottak juttatásai   
Céltartalék   
Felhalmozási kiadások   
Kiadások összesen: 27 952 
Saját bevétel   
Intézményfinanszírozás 27 952 
Bevételek összesen: 27 952 

 
1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve részére 27.952 E Ft 
intézményfinanszírozás átadását terveztük meg. 
 
2. Bölcsődei ellátás 
A szakfeladaton 9.545 E Ft személyi kiadást, 2.612 E Ft munkáltatói járulékot vettünk 
számításba. Az előző évhez képest az emelkedés abból származik, hogy betervezésre került a 
szociális ágazati pótlék, felmentési idejét tölti 1 kolléganő és így 1új gondozónő felvételére is 
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sor kerül. A szakmai kiadások miatt 845 E Ft dologi kiadást terveztünk. A dologi kiadás java 
részét a bútorvásárlás, tisztítószerek költségei, az irodaszerek és a szakmai anyagok teszik ki. 
Egy régebbi kölcsönadási megállapodásból adódóan egy bölcsődei csoport bútorzatának 
(asztalok, székek) cseréjét terveztük. A tisztítószer fontos szerepet játszik a higiénés 
feltételek megteremtésében, hiszen egy-egy járványos időszak után a berendezési tárgyakat, 
játékokat, textíliákat is fertőtleníteni kell. Ugyanakkor fontos a napi tisztántartása is az 
intézménynek. A szakmai anyagoknál a bölcsődés korosztály számára terveztünk textíliákat, 
(árnyékolókat), fejlesztő eszközöket, ill. a balesetveszélyes, megrongálódott eszközök 
cseréjét. 1 bölcsődei szakgondozó képzését is tartalmazza költségvetésünk. Az elmúlt évben 
az egyik bölcsődei csoportszoba festése elmaradt ennek költségét terveztük be, ill. a 
gyermeköltöző felújítását. A bölcsődében bevétellel nem számoltunk, hiszen Szécsény Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete gondozási díj összegét 0 Ft-ban állapította meg. 
 
3. Óvodai nevelés, ellátás 
Ennek a feladatnak az ellátása 10.401 E Ft személyi kiadást, 2.834 E Ft munkáltatói járulékot 
és 1.715 E Ft dologi kiadást igényel. 1 kolléganő 30 éves jubileumi jutalmát terveztük be a 
személyi kiadásokba. Nagyon minimális rezsiköltséggel számoltunk (telefon, távfelügyelet), 
azonban pályázati bevétellel sem rendelkezünk az idén. Szakmai anyagok, mint a vizuális 
nevelés eszközei, fejlesztő játékok, udvari eszközök vásárlására 150 E Ft szeretnénk 
fordítani. Fontosnak tartjuk az óvodai rész tisztántartását, karbantartását ezért erre a területre 
350 E Ft, míg irodaszerekre 100 E Ft nagyságrendű kiadást terveztünk. Az óvodai 
költségvetésünkben 1 fő szakvizsgás képzés utolsó félévének költségtérítésével számoltunk. 
Intézményünk az Óvodai Jogfutár c. folyóirat előfizetője, ill. szeretnénk kifejezetten 
bölcsődének szánt szaklapot is, erre 50 E Ft-ot szánunk. A 2015. évben egy szakmai napot 
tervezünk, melynek költségét szintén beépítettük a költségvetésbe. A postai költségekre és 
egyéb szakmai szolgáltatásokra 100 E Ft-ot szándékozunk költeni.  Az összes kiadás 14.950 
E Ft.  

 
 

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 
 
Az intézmény két feladat-ellátási helyen működik, a múzeum és a művelődési központ 
épületében. A könyvtárnál az érvényben lévő megállapodás szerint rezsiköltséggel nem kell 
számolnunk, mert azt az épületet használó Szécsényi Közművelődési Kft. üzleti terve 
tartalmazza.  Az intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként: 
 
 E Ft 

Kiemelt előirányzat 2015. évi költségvetés 

Személyi juttatás 26 819 
Munkáltatót terhelő járulék 7 349 
Dologi kiadások 21 013 
Átadott pénzeszköz   
 - ebből: intézményfinanszírozás   
Ellátottak juttatásai   
Céltartalék   
Felhalmozási kiadások   
Kiadások összesen: 55 181 
Saját bevétel 4 815 
Intézményfinanszírozás 50366 
Bevételek összesen: 55 181 
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1. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
A tervezésnél az előző évi teljesítési adatokat vettük figyelembe, melyet aktualizáltunk. A 
múzeum várható állami támogatás összege 27.182 E Ft, amely az előző évinél 2.226 E Ft-tal 
magasabb. Ezek alapján a tervezett intézményfinanszírozás összege 50.366 E Ft. 
 
2. Múzeumi, könyvtári, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
A múzeum és a könyvtár 2013. június 1-jétől működik integrált intézményként. A múzeum 
területi múzeumként régészeti és történeti gyűjtőkörrel rendelkezik. Az intézményben folyó 
munka három fő feladat köré csoportosul: a muzeális anyag gyűjtése és feldolgozása; a 
gyűjtemények nyilvántartása és állagának védelme; valamint a közművelődési tevékenység. 
A múzeum esetében a szakfeladaton 21.490 E Ft személyi kiadással, 5.889 E Ft munkáltatói 
járulékkal és 17.457 E Ft dologi kiadással számoltunk. A saját bevétel a belépő- és támogatói 
jegyek összegéből és a múzeum két termének bérbeadásából kalkulálható, melynek 
tervezésekor az előző évi bevétel volt az irányadó. Ennek tervezett összege 4.765 E Ft. 
 
3. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
A könyvtári állomány gyarapítására 810 E Ft-ot terveztünk az elmúlt évi könyvbeszerzés 
alapján. Figyelembevettük az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet 10. § (2)-t, mely szerint a 
közművelődési támogatás 10 %-át állománygyarapításra kell fordítani. A könyvbeszerzés 
keretét a könyvtári érdekeltségnövelő pályázat eredményes elbírása során megítélt támogatás 
növelheti. 
 
5. A könyvtári szolgáltatások 
Jelenleg a könyvtárban egy fő könyvtáros látja el a szakmai feladatokat, végzi a könyvtári 
szolgáltatást. A munkaügyi központ által támogatott egy fő segít be a könyvtári munka 
ellátásába. Két fővel a feladatellátás gondokba ütközik, így 2015. évtől könyvtári kisegítő 
alkalmazását tervezzük. Az idei évben a munkatervben és a rendezvénytervben 
megfogalmazott feladatok elvégzése és a programok lebonyolítása lesz a teendő. Az NKA 
Országos Könyvtári Napok pályázati programjához is szeretnénk csatlakozni 
rendezvényeinkkel, de a költségvetés készítése során a pályázati támogatás összege még nem 
volt tervezhető. 
A feladat ellátásához 5.329 E Ft személyi kiadással, 1.460 E Ft munkáltatói járulékkal és 
2.746 E Ft dologi kiadással számoltunk, amely tartalmazza a művelődési ház kiadásaiból a 
könyvtárra jutó rezsiköltséget is.  Az összes kiadás 9.535 E Ft. 

 
 

IV. FELHALMOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK 
 
A 13. melléklet mutatja be a fejlesztési bevételeket és kiadásokat. 
 
Törzstőke emelés 
A Ptk. szerint a kft-knek 2016. március 15-éig kell kötelezően megemelniük a törzstőkéjüket 
hárommillió forintra, a jegyzett tőke emelése azonban 2014. március 15. után egyből 
esedékessé válik, ha valaki társasági okiratot módosít, és azt benyújtja a Cégbíróságra.  A 
cégek a törzstőke-emelés nélkül nem tudják átvezetni a cégjegyzéken például az ügyvezető-, 
a székhely- vagy a telephelyváltozást. A jegyzett tőke hárommillió forintra emelése nélkül a 
cégbíróság vélhetően elutasítja a változásbejegyzési kérelmet. A lényeg az, hogy ha a cég 
törzstőkéje nem éri el ezt az előírt mértéket, akkor dönteni kell a felemeléséről, mégpedig 
határidőig. A határidő betartása azért is fontos, mert annak letelte után a cégek bírságra 
számíthatnak, de legvégsőbb esetben a büntetés a társaság törlése lesz. A saját tulajdonú 
gazdasági társaságaink közül csak az Agro-Help Kft.-nek éri el a jegyzett tőkéje a törvényileg 
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előírt mértéket. A Városüzemeltetési Kft. 2.000 E Ft jegyzett tőkével rendelkezik. A 
Közművelődési Kft-nek és a Városfejlesztési Kft-nek most 500 E Ft a jegyzett tőkéje. A 
tagok pénzbeli hozzájárulásán kívül a törzstőke emelését meg lehet tenni a korábban 
eredménytartalékba helyezett eredmény terhére is, tehát a kft. saját nyereségéből is jegyzett 
tőkét emelhet, de ennek lehetőségét még nem ismerjük a cégeinknél, ezért terveztünk idei 
költségvetésünkben 6.000 E Ft-ot tőkeemelésre. 
 
Szociális földprogram pályázatból eszközbeszerzések 
Pozitív elbírálású pályázatunk 100 %-os támogatású. A pályázati költségvetés szerint 
felhalmozási kiadásokra összesen 2.896 E Ft-ot költhetünk. Beszerzésre fog kerülni 
szeletelőgép, hőkezelőgép, hűtőgép, olajsütő, konyhai multifunkciós gép, hűtős látványpult. 
 
KEOP pályázat 
A projekt megvalósítása során a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiépítésére kerül sor 
a csomagolási hulladékok és a zöldhulladékok vonatkozásában, továbbá kibővítésre kerül az 
üveghulladékok begyűjtő kapacitása gyűjtőszigetek beszerzésével. A projekt hangsúlyos 
elemeként jelenik meg a begyűjtésre kerülő hulladékok saját rendszeren belül történő 
válogatási kapacitásának megteremtése mobil válogatósor kiépítésével és bálázógép 
beszerzésével. A rakodási feladatok ellátása érdekében munkagépek beszerzésére kerül sor. 
A fejlesztést a lomtalanítás során keletkező hulladékok begyűjtő és feldolgozó kapacitását 
biztosító konténerek és aprítógép egészíti ki. A zöldhulladékok kezelését aprítógép, dobrosta 
és komposzt forgató adapter beszerzésével tervezzük megvalósítani. 
A pályázati költségvetés szerint a felhalmozási kiadások nettó összege 229.850 E Ft. A 
pályázat 95 %-os finanszírozású, a támogatási összeg is nettó értékre vonatkozik. 
 
Lakóingatlan vásárlás 
A Szécsény belterület 168/1. hrsz alatt nyilvántartott lakóház, udvar megnevezésű, 1163 m2 

ingatlan (Szécsény, Nagy Sándor út 21.) adásvételi szerződése alapján az utolsó részlet 
kifizetését terveztük idei költségvetésünkben, melynek összege 5.500 E Ft. 
 
Iparterület vásárlás 
Erre a célra 25.400 E Ft-ot különítettünk el költségvetésünkben. 
 
Művelődési házban fűtéskorszerűsítés 
Az ingatlan jelenleg a Szécsényi Közművelődési Kft. használatában van, melynek idei 
költségvetésünkben is biztosítunk működési támogatást. A fejlesztések tulajdonosként az 
önkormányzatot terhelik, ezért a beszerzett árajánlat alapján az épület fűtésének gazdaságossá 
tétele érdekében 1.067 E Ft-ot terveztünk meg a fejlesztési kiadások között. 
 
Viziközmű-felújítások 
Az ivóvíz és a szennyvízrendszerünket a Vízmű Kft. üzemelteti. Negyedévenként használati 
és bérleti díjat számlázunk ki a kft felé. Az ebből származó bevételünket a jogszabályi 
előírások szerint a víziközmű rendszer felújítására vagyunk kötelesek fordítani. A 
fejlesztések önkormányzati hozzájárulást nem igényelnek. Az előző évi tényadatok alapján 
17.780 E Ft felújítási kiadást terveztünk meg. 
 
Védőnők eszközbeszerzése 
A védőnői feladat ellátásához a TB-től támogatást kapunk felhasználási kötöttséggel. Ebből a 
támogatási összegből lehetőségünk van a tárgyi eszközök beszerzésére is. Erre a célra idei 
költségvetésünkben 254 E Ft-ot különítettünk el. 
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A Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli-számítástechnikai eszközbeszerzése 
Összesen 1.471 E Ft-ot terveztünk az elavult számítógépek és egyéb gépek cseréjére és a 
szükséges programok beszerzésére. A hivatal épületében tervezzük a riasztórendszer 
kiépítését is. 
 
Tartalék 
7.000 E Ft-ot különítettünk el költségvetésünkben fejlesztésre. 
 

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGSZOLGÁLATA 
 
Jelenleg nincs hitelállományunk, hitelfelvételt nem tervezünk, ebben az évben 
adósságszolgálatra nem terveztünk. Az év közben esetlegesen jelentkező likviditási 
problémák megoldására 5.000 E Ft egyensúlyi tartalékot terveztünk. 
 
 

VI. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLY 
 
A költségvetés a költségvetési évben (amely megegyezik a naptári évvel) teljesülő 
költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza.  A 
bevételi előirányzatok azok teljesítési kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok 
felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht. 4. § (2) bekezdés). 

Az Áht. előírja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és 
költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt. Mötv, 111. § 
(4) bekezdés kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 
Működési hiányon az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású 
működési hiányt kell érteni. 

A jogszabályok figyelembe vételével készítettük el Szécsény Város Önkormányzata 2015. 
évi költségvetési javaslatát, amely rendkívüli takarékosságot követelt a kiadási előirányzatok 
meghatározásánál, és minden lehetséges bevételi forrás felkutatását kívánta meg a bevételi 
oldalon. A költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyáról a 2. melléklet ad tájékoztatást. 

Az Önkormányzat 2015. évben a 3. mellékletben szereplő, 943.797 E Ft összegű bevétellel 
gazdálkodhat. Ebben az évben 299.120 E Ft költségvetési támogatás illeti meg 
önkormányzatunkat az ellátandó feladatok alapján. Az állami támogatások részletezését a 4. 
melléklet tartalmazza. 

A támogatásértékű bevételek és a véglegesen átvett pénzeszközök során 142.447 E Ft-tal 
számoltunk, mely tartalmazza az elkülönített alapoktól átvehető pénzeszközöket a 
bértámogatásokra, a TB –től kapott támogatást a védőnői feladat ellátására, a megszűnt 
társulások miatti, eddig még nem rendezett önkormányzati hozzájárulásokat és a várható 
pályázati összegeket. 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése: 

  Költségvetési bevételek összesen: 906 797 E Ft 

  Költségvetési kiadások összesen: 943 797 E Ft 

  Költségvetési egyenleg: -37 000 E Ft 
 

A kiadások finanszírozására nincs szükség forrás-kiegészítő hitelre, mert belső 
finanszírozással, pénzmaradvány igénybevétellel a költségvetésünk teljesíthető. Év végén 
megérkeztek bankszámláinkra a pályázataink előlegei, a bérkifizetés fedezete, és saját 
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bevételeinkből tartalékoltunk az év elején jelentkező kiadásokra, melyek korábbi 
kötelezettségvállalásokból adódnak. Egy rendkívül takarékos tervezés eredményeképpen 
Szécsény Város Önkormányzata költségvetési mérlege egyensúlyban van.  

 

 

VII. HATÁSVIZSGÁLAT 

 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás 

Áht. 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. 
A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének 
biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása. 

Környezeti és egészségügyi következmények 

 A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti 
feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok 
zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, 
szociális körülményeire. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás 

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri 
leírásában szerepel. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a 
polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik 
napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása esetén a Kormányhivatal 
törvényességi felhívással élhet. Ezen kívül, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a 
jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem 
alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek 
beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Plusz feltételek biztosítására nincs szükség. 

 

VIII. ÖSSZEGZÉS 
 

Az elkészített javaslat végrehajtása biztosítja önkormányzatunk biztonságos működését. 
 
A költségvetés végrehajtása során az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni: 

1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, 
vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések 
haladéktalan beszedését. 

2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez újabb 
pályázati forrásokat kell bevonni. Ezzel biztosítható az esetlegesen kieső bevételek 
pótlása. 

3. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, 
megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó 
szerződések között.  
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4. A 2014-ben megvalósult európai uniós pályázataink pénzügyi elszámolását, lezárását 

a támogatási szerződésekben vállaltak betartását kiemelten kell kezelni. 
 

5. Az év közben megnyíló pályázati lehetőségeket ki kell használni, ingatlanjaink 
felújítása, a közútjaink javítása érdekében. 

  
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a 2015. évre szóló költségvetési javaslat 
megtárgyalására és elfogadására! 

 

Szécsény, 2015. február 2.  
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 
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R E N D E L E T T E R V E Z E T  

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

.../2015.(......) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 
törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
A rendelet hatálya 

1. § 
 
E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös 
önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre, továbbá 
a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek. 
 

A költségvetés szerkezete 
2. § 

 
(1) Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében az Önkormányzat, a 

Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési 
intézmények címeket alkotnak. 

 
(2) Az Önkormányzat címrendjét a 6. melléklet tartalmazza. 
 

Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai 
3. § 

 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 906.797 E Ft 

költségvetési bevétellel, 943.797 E Ft költségvetési kiadással, -37.000 E Ft 
költségvetési egyenleggel állapítja meg. 
 
a) A működési célú bevételek összege finanszírozás nélkül  664 872 E Ft 
b) A működési célú kiadások összege finanszírozás nélkül  646 579 E Ft 
c) A működési költségvetés egyenlege  18 293 E Ft 
d) A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül  241 925 E Ft 
e) A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül  297 218 E Ft 
f) A felhalmozási költségvetés egyenlege  -55 293 E Ft 
g) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel  34 014 E Ft 
h) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel  2 986 E Ft 
i) Belső finanszírozás összesen  37 000 E Ft 
j) Működési célú finanszírozási bevételek  0 E Ft 
k) Működési célú finanszírozási kiadások  0 E Ft 
l) Működési célú finanszírozás egyenlege  0 E Ft 
m) Fejlesztési célú finanszírozási bevételek  0 E Ft 
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n) Fejlesztési célú finanszírozási kiadások  0 E Ft 
o) Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege  0 E Ft 
p) Külső finanszírozás összesen  0 E Ft 
q) Bevételek összesen 906 797 E Ft 
r) Kiadások összesen 943 797 E Ft 
s) Finanszírozás összesen  37 000 E Ft 

 
(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év 

költségvetési maradványának igénybevételét és a működési többlet felhasználását 
rendeli el. 

 
(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. 

melléklet tartalmazza. 
 
(4) Az állami támogatás részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 
 
(5) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait kiemelt 

előirányzatonként, valamint kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. melléklet 
tartalmazza. 

 
Az intézmények költségvetése 

4. § 
 
(1) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 

27 főben állapítja meg, 2015. évi költségvetését 136.727 E Ft bevétellel, 136.727 E Ft 
kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá: 
a) Személyi juttatások 71 137 E Ft 
b) Munkáltatót terhelő járulék 19 390 E Ft 
c) Dologi kiadások 42 309 E Ft 
d) Ellátottak juttatásai 2 420 E Ft 
e) Felhalmozási kiadások 1 471 E Ft 
f) Kiadások összesen: 136 727 E Ft 
g) Saját bevétel 4 114 E Ft 
h) Intézményfinanszírozás 132 613 E Ft 
i) Bevételek összesen: 136 727 E Ft 

 
(2) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde létszám előirányzatát 8 

főben állapítja meg, 2015. évi költségvetését 27.952 E Ft bevétellel, 27.952 E Ft 
kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá: 
a) Személyi juttatások 19 946 E Ft 
b) Munkáltatót terhelő járulék 5 446 E Ft 
c) Dologi kiadások 2 560 E Ft 
d) Kiadások összesen: 27 952 E Ft 
e) Saját bevétel 0 E Ft 
f) Intézményfinanszírozás 27 952 E Ft 
g) Bevételek összesen: 27 952 E Ft 

 
(3) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár létszám 

előirányzatát 14 főben állapítja meg, 2015. évi költségvetését 55.181 E Ft bevétellel, 
55.181 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja 
jóvá: 
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a) Személyi juttatások 26 819 E Ft 
b) Munkáltatót terhelő járulék 7 349 E Ft 
c) Dologi kiadások 21 013 E Ft 
d) Kiadások összesen: 55 181 E Ft 
e) Saját bevétel 4 815 E Ft 
f) Intézményfinanszírozás 50 366 E Ft 
g) Bevételek összesen: 55 181 E Ft 

 
Céltartalék 

5. § 
 

(1)  Az önkormányzat a céltartalékot 29.000 E Ft-ban hagyja jóvá a pályázati önrészekre és 
az előre nem látható, váratlan kiadásokra, amelyen belül 5.000 E Ft egyensúlyi 
tartalékot képez az év közben esetlegesen jelentkező adósságszolgálati 
kötelezettségekre. 

(2)  Az önkormányzat általános tartalékot nem tud megállapítani. 
 

Tájékoztató kimutatások 
6. § 

 
(1)  A képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait az 1. melléklet szerint 

állapítja meg. 
(2) A képviselő-testület a költségvetés címrend szerinti bontását a 7. melléklet szerint 

fogadja el. 
(3) A képviselő-testület a szociális kiadásokat a 11. melléklet szerint fogadja el. 
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 13. melléklet szerint fogadja el. 
(5) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet 

tartalmazza. 
(6) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 15. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 
(7) A hitelállományról szóló tájékoztatást a 16. melléklet tartalmazza. 
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatásokból finanszírozott projektek 

megvalósítását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(9) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás 
7. § 

 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét az alábbiak szerint 

állapítja meg:  
 2015. évi nyitó létszám: 286 fő 
 2015. évi átlagos statisztikai létszám: 124 fő 
 2015. évi záró létszám: 290 fő 
 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzatát az 

érvényben lévő hatósági szerződésekben foglaltaknak megfelelően 64 főben határozza 
meg. 
 

(4) A létszám előirányzatot intézményenként és jogviszonyonként a 12. melléklet 
tartalmazza. 

 



 22 

(5) Amennyiben a költségvetési év során a feladatok változása esetén létszámcsökkentés 
vagy növekedés szükséges, figyelembe kell venni az intézmények közötti átcsoportosítás 
lehetőségét, valamint a saját tulajdonú gazdasági társaságoknál foglalkoztatott létszámot. 
 

(6) A személyi jellegű juttatások számításánál Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59.§ (1) bekezdése szerint a 
köztisztviselőknél 38.650 forint illetményalappal kell számolni, valamint az 60.§ (1) 
bekezdés szerint kell a közalkalmazottak garantált illetményét megállapítani. Az 
illetménypótlék számítási alapja 20.000 forint. 

 
(7)  A Képviselő-testület a béren kívüli (cafeteria) juttatás mértékét Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59.§ (2) bekezdését figyelembe 
véve a köztisztviselőknél közterhekkel együtt 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg. 
A közalkalmazottaknál közterhekkel együtt a cafeteria juttatás éves összege 130.272 
Ft/fő/év. 

 
(8) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját, a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában 

határozza meg. 
 

A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályai 
8. § 

 
(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati 

szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos 
feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 

megváltoztathatóak. A képviselő-testület legalább négy alkalommal dönt a 
költségvetési rendelet módosításáról. 

 
(3) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 

felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 
 
(4) Az önkormányzat nevében a polgármester 500 E Ft erejéig vállalhat kötelezettséget, 

ennél magasabb értékű szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi 
döntést követően jogosult. 

 
(5) A 100 E Ft értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések eltörléséről 

a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester határozattal dönt. 
 
(6) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú 

gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül 
is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az 
évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek. 

 
(7) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, 

vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések 
haladéktalan beszedését. 

 
(8) A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez 

pályázati forrásokat kell bevonni. 
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(9) Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, 

megállapodásokat. A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a 
legtakarékosabb megoldást választva. 

 
(10)  A sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét 

a képviselő-testület 3.500 E Ft-ban állapítja meg. A civil szervezetek pályázatot 
nyújthatnak be, de csak azok kaphatnak támogatást, akik a támogatás felhasználásának 
ellenőrzését biztosítják és korábban megkapott támogatásokkal elszámoltak. A helyi 
szervezeteket előnyben kell biztosítani. A pályázatokat a polgármester bírálja el e 
rendeletben megállapított keret figyelembevételével, a megítélt támogatásokról 
tájékoztatja a képviselő-testületet.  

 
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

9. § 
 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek a belső kontrollrendszer keretében valósul 
meg, melynek létrehozásáért, működtetésért az önkormányzat esetén a jegyző, az 
intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

 
(2) A belső ellenőrzést az önkormányzat vállalkozási szerződés keretében biztosítja, 

melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 
gondoskodni. 

 
Záró rendelkezések 

10. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2015. évi 
költségvetés végrehajtása során 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Szécsény, 2015. február „…” 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 



 
Általános indoklás 

 
Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően készült. A rendelet megalkotása az 
önkormányzat biztonságos működését szolgálja. A költségvetés tervezésénél figyelembe 
vettük az önállóan működő intézményeink költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi 
teljesítés adatait. 
 

Részletes indoklás 
 

1.§ A rendelet személyi hatályát rögzíti. 
 
2.§ A költségvetés szerkezetéről rendelkezik. 
 
3-7.§ Az Áht. 23.§ (2) bekezdése alapján „ A helyi önkormányzat költségvetése 

tartalmazza: 
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, 
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, 

valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, 

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek 

pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, beleértve a 73. § 
(1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és 
felhalmozási cél szerinti tagolásban, 

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési 
többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és 
felhalmozási cél szerinti tagolásban, 

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy 
válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével 
együtt, 

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek 
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. 
§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeit, és 

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. 
§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal 
kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges 
felhatalmazást. 

 
Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja a „céltartalék” meghatározása. 

 
Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján „a többéves kihatással járó döntések 
számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve” is be kell mutatni a képviselő-
testületnek.  
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Az Ávr. 28.§-a alapján „ Az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett 
támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: 
 a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő 
elengedésének összege, 
 b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 
elengedésének összege, 
 c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 
adónemenként, 
 d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 
mentesség összege, 

 e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”  
 

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni „a helyi önkormányzat 
előirányzat felhasználási tervét”. 
 
Az Ávr. 24.§. (3) bekezdés alapján „ A helyi önkormányzat által irányított 
költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben 
költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott 
közfoglalkoztatottak létszámát is.” 

 
8.§ A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik. 
 
9.§ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről rendelkezik. 
 
10. § A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 
 

 


