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Jegyzőkönyv
Készült:

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2017. február 27-én 14,30 órakor megtartott
nyilvános üléséről

A z ülés helve:

Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal épülete
Csömödér

Jelen vannak:

Becze József polgármester
Csondor Edit alpolgármester Tomposné Gyuricza
Judit, Brenner Attila,
Szabó László települési képviselők
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

N a p i r e n d előtt:
Becze József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a kepviselőtestület
ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül mindenki jelen van.

Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag.
Napirend :

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett
munkáról Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
2. A polgármester, alpolgármester, települési képviselők illetményének, tiszteletdíjának
felülvizsgálata
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
elfogadása Előadó; Becze József polgármester
Előterjesztés: írásban
4. Vagyonnyilatkozatok leadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
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5. Közbeszerzési terv elkészítése Előadó:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
6. A roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Becze József polgármester
Előterjesztés: szóban
7. Védőnői feladatok ellátására pályázat kiírása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
8. Karbantartó közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetése Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: szóban
9. Egyebek
Becze

József József polgármester Brenner Attila települési képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.

N a p i r e n d tárgyalása:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett
munkáról Előadó: Becze József polgármester
Becze József: A START közfoglalkoztatás kertében foglalkoztatottak szerződései 2017. február
28. napján lejár, újra fog indulni. A társulási üléseken részt vettem, a költségvetések elfogadásra
kerültek.
Az óvodában a meleg vizes csőrendszer tönkrement, a megjavításához falat kell bontani.
Az orvosi rendelő szakipari tervei elkészültek.
A szociális célú tűzifa kiosztása megtörtént.
A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat a
képviselőtestület tudomásul vette.

2. A polgármester, alpolgármester, települési képviselők illetményének, tiszteletdíiának
felülvizsgálata
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
A polgármester jelezte, hogy az ügyben személyesen érintett.
Ezt követően a képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, 1 „tartózkodás” mellett az alábbi
határozatokat hozta:
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9/2017. (11.27.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármestert
a szavazásból nem zárja ki.

10/2017. (11.27.1 számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Becze József
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2017. január 1.
napjától 199.434 Ft /hó, költségtérítését 29.915 Ft/hó összegben
állapítja meg.
Felhívja a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés folyósításához
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Határidő: 2017. február 28.

A képviselő-testület megállapította, hogy az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíja a
jogszabályi feltételeknek megfelel.

3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Becze József
polgármester
Az írásos előterjesztést, és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta, valamint rendeletet alkotta.

11/2017. (11.27.) számú határozat
CSÖMÖDÉR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT A saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek - a 353/2011.(XII.30.) Korm.
rendelet, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint - a 2017. évi költségvetési évet
követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
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Megnevezés

Sorszá
m

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a tárgyévet
követő

tárgy
év

9370

9370

2019.
év
9370

50

50

50

9420
4710

9420
4710

2018. év
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

01
02
03
04

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)
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Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

2020.
év
9370
50

06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

0

9420
4710

9420
4710
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saját bevétel (09-26)
Felelős: Becze József polgármester
Határidő: 2017. március 31.

CSÖMÖDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2017. (111.01.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(a rendelet teljes szövege csatolva jegyzőkönyvhöz)

4. Vagyonnyilatkozatok leadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételéről majd
ezt követően minden év január l-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles
tenni. A képviselő vagyonnyilatkozata nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata
nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából. A
polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a
helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. A
polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége mulasztása miatt, továbbá
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem
megfelelő teljesítése esetén a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozata alapján
- keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes
megyei bírósághoz. Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből történő
felfüggesztését is.
Az elmondottakból is kitűnik, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek fontos szerepe
van a helyi önkormányzat működésében.
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy valamennyi képviselő és a polgármester is
szabályszerűen eleget tett ezen kötelezettségének.
Az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el a
kepviselötestulet 5 „ igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2017. (11.27.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
megállapítja, hogy tagjai vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek eleget tettek.
Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
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5. Közbeszerzési terv elkészítése Előadó:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: Az önkormányzat az idei évi költségvetésében nem tervezett olyan
beruházást, szolgáltatást, amely közbeszerzés köteles lenne. Erre tekintettel az önkormányzat ez
évben nem köteles közbeszerzési tervet készíteni.
Természetesen, amennyiben év közben merül fel a terv szükségessége, el kell maid készítenünk.
Az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ igen,, szavazattal az alábbi határozatot hozta:
’

13/2017. (11.27.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2017. évben - figyelemmel elfogadott költségvetésére közbeszerzési terv készítésére nem kötelezett,
közbeszerzési tervet nem készít.
Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

6. A roma nemzetiségi _____ önkormányzattal kötött együttműködési merállanoHás
felülvizsgálata
Előadó: Becze József polgármester
Becze József: A községben roma nemzetiségi önkormányzat működik. A nemzetiségi
önkormányzattal a 2014. november 24. napján tartott képviselőtestületi ülésen a 72/2014.
számú határozattal elfogadásra került az együttműködési megállapodás. A megállapodást
áttekintettük, javaslom, hogy hagyjuk változatlan formában, hisz a kötelező elemeket
tartalmazza.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 ..igen”
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14/2017.(11.27.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az
Csömödéri Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodást felülvizsgálta és azt változatlan formában
továbbra is hatályban tartja.
Felelős: Becze József polgármester
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7. Védőnői feladatok ellátására pályázat kiírása Előadó:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: A képviselőtestület 2016. december 1. napján tartott ülésén döntött
arról, hogy védőnő munkaviszonyát áthelyezéssel megszünteti, illetve a feladatok ellátását
helyettesítések oldjuk meg 2017. január 1. napjától.
Azonban ahhoz, hogy a működési engedélyünk folyamatos legyen, pályázatot kell kiírni az
állás betöltésére.
Javaslom, hogy a képviselőtestület tegye ezt meg.
Ezt követően a jegyző ismertette a pályázati kiírást.
Az elhangzottakkal kapcsolatban hozzászólás, kiegészítés nem hangzott el, a képviselőtestület 5
„ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2017. (11.27.) számú határozat
Csömödér Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet területi védőnői munkakör betöltésére az alábbi
feltételekkel:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Zala megye 8957 Csömödér, Rákóczi u. 47.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.
(V.21.) ESzCsM rendelet és egyéb jogszabályok, protokollok által meghatározott védőnői
feladatok ellátása Csömödér, Iklódbördőce, Kissziget, Zebecke községekben.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú szakirányú végzettség
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
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• pályázó nyilatkozata: hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázati eljárásban részt
vevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik
A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14.
A pályázattal kapcsolatban további információt Kovácsné Horváth Anikó jegyző nyújt a 06 92
378 033 telefonszámon
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak Csömödér Község Önkormányzata címére (8957 Csömödér,
Rákóczi u. 49.) történő megküldésével. A borítékra kérjük ráírni: védőnői pályázat.
• személyesen: Becze József polgármester vagy Kovácsné Horváth Anikó jegyző
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat Csömödéri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el,
mely fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A próbaidő
időtartama: 3 hónap
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.
Felelős: Becze József polgármester
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Határidő: 2017. március 31., április 30.

8. Karbantartó közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetése Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: Zakó Jenő karbantartó írásban jelezte, hogy 2017. június 30. napjával
lemondással kéri a közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését. Valamint a 2 hónap lemondási
idő teljes időtartamára kéri a munkavégzés alóli felmentését is, május, június hónap
vonatkozásában.
Kérem, a képviselőtestület tagjait, hogy mondják el véleményüket, illetve javaslataikat.
Hozzászólások:
Becze József: Tekintettel arra, hogy az érintett dolgozó már régóta az önkormányzat
alkalmazásában áll, így javaslom, hogy a munkavégzés alóli felmentéshez járuljunk hozzá.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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16/2017. (11.27.) számú határozat
Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Zakó Jenő karbantartó közalkalmazotti jogviszonyát a dolgozó részéről való
lemondással 2017. június 30. napjával megszünteti.
A képviselő-testület a dolgozót a lemondási idő alatti munkavégzés alól
felmenti.
Felhívja a jegyzőt, hogy a jogviszony megszüntetéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Kovácsaié Horváth Anikó jegyző
Határidő: 2017. június 30.

9. Egyebek
Becze József: Lenti Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a „Humán kapacitások fejlesztése
térségi szemléletben - kedvezményezett térségek EFOP-3.9.2-16” pályázati kiírásra. Felkérték
önkormányzatunka, hogy konzorciumi tagként a pályázatban vegyünk rész. A pályázati
konstrukció önerőt nem kíván, alapvetően nem eszközökre, hanem rendezvényekre, oktatásra
lehet pályázni. Sor került egy megbeszélés megtartására, ahol az önkormányzatok igényeinek
felmérése után összeállításra került, hogy a járás helyhatóságai milyen projektekkel vesznek
részt a pályázaton.
Ezt követően a polgármester ismertette a pályázati lehetőségeket, illetőleg a határozati
javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17/2017. (11.27.) számú határozat
Csömödér Község Önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Lenti Város
Önkormányzata vezetésével benyújtandó konzorciumi pályázatban (felhívás címe:,,Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek EFOP-3.9.2-16”) mint
konzorciumi tag részt kíván venni.
A pályázati konstrukció önerőt nem kíván. (A támogatás 100 %-ban finanszírozott)
Pályázat címe: Humán kapicitások fejlesztése Lenti járás területén
Csömödér Község Önkormányzata által felvállalt konzorciumi tevékenységek:
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1. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban
dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos
helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
1 fő képzése a jegyzőség területén működő falugondnoki szolgálatot minőségi biztosítása
érdekében
1 db szakmai tanulmányút 15 fő részére
3. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók köznéveléshez/felsőoktatáshoz való
hozzáférésének biztosítása:
Általános iskolás korú (6-8 osztályos) HH tanuló ösztöndíjban részesítése (tervezett 2 fő 2*10 hónap)
Általános iskolás korú (6-8 osztályos) HH tanuló egyszeri természetbeni juttatásbiztosítása un. Tudáscsomag - amely a tanulást segítő eszköz lehet.
4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű
gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására:
HH gyerekek felmérése az óvodába, rész-intézkedési terv kidolgozása 1 fő óvodapedagógus
szakmai továbbképzése
1 csoportban 10 alkalomból álló úszásoktatás 10 óvodás gyermek számára utazással együtt.
5 alkalmas zeneovi foglalkozás biztosítása 10 alkalmas mozgásfejlesztő foglalkozás
megszervezése Kis értékű óvodai eszközök beszerzése (200 000 Ft értékben)
1 db népmesetalálkozó - lelki egészségfejlesztő program
2 db egészséghét szervezése az óvodában
Tervezett projektméret: 250 000 000 Ft.
Ebből Csömödér Község Önkormányzata tervezett pénzügyi részesedése, mint konzorciumi
partner 3.999.122,- Ft.
Felhatalmazza Becze József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a pályázat
benyújtásához szükséges valamennyi dokumentum aláírására.
Határidő: 2017. márciusütk Felelős:

Becze József polgármester
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Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, a képviselő-testület tagjai részéről felvetés nem
hangzott el, ezt követően Becze József polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, és az ülést 17,00 órakor bezárta.
k.m.f.

Brenner Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (111.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Csömödér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2017. évi költségvetéséről az
alábbiakat rendeli el:

l-§
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed Csömödér Község Önkormányzatára, a képviselő-testületre és az
önkormányzat költségvetési szervére.
(2) Az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv:
- Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal.

2- §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
81.996 ezer Ft költségvetési bevétellel
81.996 ezer Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a
kővetkezők szerint határozza meg:

Működési célú kiadások előirányzata összesen: 79.857 ezer Ft
ebből:
személyi jellegű kiadások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi jellegű kiadások:
ellátottak pénzbeli juttatásai:
egyéb működési célú kiadás:

39.844
8.482
23.624
3.297
4.610

ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadást nem tervez.
(4) Az önkormányzat működési tartalékát 2.946 ezer Ft-ban határozza meg.
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem határoz meg.

3.§

(1) Az önkormányzat 2017. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1.
melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat rovatonként, feladatonként,
valamint kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2, 2.1, 4.1. mellékletek részletezik.
(4) Az önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok
szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.
(5) A 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az
önkormányzat.
(6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti
reszletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4-§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 4 főben állapítja meg.
A közfoglalkoztatottak létszámkeretét a képviselő-testület 8 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének létszámkeretét a képviselő-testület az
alábbiak szerint állapítja meg:
Közös Önkormányzati Hivatal:

9 fő

(3) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi
fedezet biztosításával lehetséges.
(4) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg.
(5) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi
pénzmaradványát vonja be.

5.§
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések
(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat az 2011.
évi CLXXXIX. törvény tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv az előző évi szabad pénzmaradványa terhére
annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.
(3) A polgármester és a költségvetési szerv vezetője felhatalmazást kap a költségvetésben
meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerv vezetője a rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles
megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok
ellátása biztosított legyen.
(5) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a
takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok
biztosítása mellett a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(6) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget
kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő
kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.
(7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat
teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület
jóváhagyása szerint történhet.
(8) Koltsegvetes1 kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított
kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési
rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az
előirányzat emelesevel egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet

(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező
pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a
jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.
(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi
felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató
költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív
hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen
járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége
keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési
kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.
(12)
Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai saját
hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A
polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosításokról,
átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(13) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult
kezdeményezni az önkormányzatnál.
(14)
A 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál és a
költségvetési szervnél - az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselőtestület
elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselőtestület elé
kell terjeszteni.
(15) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet
tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal
biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben,
valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős.
(16) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját
hatáskörben engedélyezheti:
a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági
döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben
az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen
(17)
Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával
törölhető.
(18) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid
hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását
követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(19) A likvid hitelen kívüli hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
képviselőtestületet illetik meg.

(20) A Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalban a 2011. évi CXCIX. törvény 234. 8 (4)
bekezdese alapján a felsőfokú, valamint középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőket
20 % illetménykiegészítés illeti meg 2017. évben.
6.§

(1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell
alkalmazni A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor
figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában
meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének
követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) kiküldetés , munkába járási utazási költségtérítés
c) reprezentációs kiadások
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások
e) elszámolásra felvett előlegek
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
í) munkavallalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
j) külső személyi juttatások
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
^ kistér^11 J°8CÍmtÖ1 fÜggetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó

z,aro rendelkezések
7-§
?m 7^ kePvlsclo'testulet tudomásul veszi a polgármesternek e rendelet hatálybalépéséig a tett
intézkedéseit."61681
* megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében
Vül7' íanU,ár !• f " rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek teljesített
e
kiadások a költségvetés részét képezik
K
Sét kÖVe 6 nap0 lép hatályba renddkezésdt 11
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(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

"

-

2017- költségvetési

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. március 1.

.................... 1- melléklet a 1 /2017. (111.01.) önkormányzati rendelethez
CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVEÉSI TÁMOGATÁSA
JOGCÍMENKÉNT

Hozzájárulás jogcíme
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a) önkormányzati hivatal müködésénak támogatása
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása
be) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
bd) közutak fenntartásának támogatása
I.e.e Üdülőhelyi feladatok támogtása
I.Ic-V egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők bértámogatása
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege
- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenük segítők átlagbérének és
közterheinek elismert összege
2. Ovodaműködtetési támogatás
3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés
- óvodában ingyenes
- óvodában kedvezményes
- iskolában ingyenes
- iskolában kedvezményes
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása
1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű)
3. Szociális étkeztetés
4. Házi segítségnyújtás
5. Tanyagondnoki szolgálat
6. Időskorúak nappali intézményi ellátása
7. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a
hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok
támogatása összesen
a) a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása
b) intézmény üzemeltetési támogatás
I11.5..e Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünideei étkeztetése
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a
közművelődési feladatokhoz
V. Központosított támogatás
1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
2. Üdülőhelyi feladatok
Állami hozzájárulás összesen:

2017. évi bevétel
létsz miit Norma Hozzájárulá s
tíva
ám ató
Ft-ban
Ft/fő
46 636 324
8,14
37 281 200
616
4 632 422
1 875 430
1 664 000
409 722
683 270
30 000
4 692 702
0

5 631 660
5 382 000

249 660
1 200 000
616

1 140

1 200 000

53 467 984

2. melléklet az 1/2017. ( 111.01.) önkormányzati rendelethez
CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELE] KIADÁSAI
adatuk ezer Ft-han!

Megnevezés

Módosítóit Módosított
előirányzaté.
előirányzat t.

20IS. évi
Eredeti
TELJESÍTÉS 2016.évi várható előirányzat

Módosított
előirányzat 3.

1. KIADÁSOK
1. Személyi juttatások

51110

47957

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12201

11502

8482

3. Dologi kiadások

21875

20954

23624

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

39844

3517

3521

3297

19395

2257

4610

108098

86191

79857

0

0

0

589

4054

589

4804

0

0

0

0

108 687

90 995

79 857

0

0

0

92025
9424

78744
10521

61046
9420

3. Működési bevételek

3884

1918

1872

4 Működési célú átvett pénzeszközök

1934
107267

91183

72338

0

0

0

335

4805

335

4805

0

0

0

107 602

95 988

72 338

0

0

0

1 085

-4 993

7519

0

0

0

2118

2139

4. Maradvány igénybevétele

6872

4645

9658

4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen

mm

6784

9658

0

0

0

3260

2118

2139

0

0

0

5. Egyéb működési célú kiadások
6. Működési kiadások
7 .Beruházások
8. Felújítások
9. Egyéb felhalmzási célú kiadások
10. Felhalmozási kiadások
A.

KöltsIgvetésLkiadások összesen

750

II. BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatások államháztartáson belliiről
2. Közhatalmi bevételek

5. Működési bevételek
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belliiről
7. Felhalmozási bevételek
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9. Felhalmozási bevételek
B.

Költségvetési bevételek összesen

C.

Költségvetési bevételek és tudások egyenlege A-B

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1. Belföldi finanszírozás bevételei
2 Allamháztatáson belüli megelőlegezés
3. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

IV.; FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1. Hitel-, kölesöntörlesztés államháztartáson kividre
2 Allamháztatáson belüli megelőlegezés visszafizetése
3. Belföldi értékpapírok kiadásai
3. Finanszírozási KIADÁSOK összeseo

3260

2118

2139

2.1 melléklet az 1/2017.(111.01.) önkormányzati rendelethez
CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYE
EGYÜTTES KIADÁSAI 2017. ÉV

Ezer Ft-ban

Eredeti
Csórnod éri Közös
Önkormányzati Hivatal

Ebből személyi

Összes kiadás

Megnevezés

39478

Önk. kv,ben szereplő
nemintézm. kiad.

40379

KIADÁSOK ÖSSZESEN

79857

Módos

0

0

Tény

Eredeti

Módos

Munkaadót terhelő járulék

Tény

Eredeti

0

25446

0

5671

0

14398

0

2811

0

39844

0

8482

Módos

0

0

Tény

Dologi kiadás
Eredeti

0

8361

0

15263

0

23624

Módos

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

Tény

Eredeti

0

0

0

3297

0

3297

Módos

0

0

Tény

Pénzeszköz átadás
Eredeti

Módos

Tény

Műk tartalék

Finanszírozási kiadás

Eredeti

Eredeti

Módos

Módos

0

Tény

Felhalm kiadások
Eredeti

Módos

Tény

0

0

1664

0

0

2946

0

2139

0

0

0

1585

0

0

2946

0

2139

0

0

0

0

0

3. melléklet az 1 /2017. (111.01.) önkormányzati rendelethez

Csömödér Önkormányzat 2017. évi
működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként

Ezer ft-ban

BEVÉTELEK

Előirányzat
Eredeti Módosított

B1 Működési célú tám. államháztartások belülről
B11 Önkormányzatok műk. tám.

61046
54586

B116 Helyi önkormányzat kiég támogatása (HIÁNY)

B16Egyéb működési célú támogatás
Működési célú fejezeti
Működési célú elkülönített.
Működési célú önkormányzatoktól
Működési célú vállalkozástól
Működési célú TB-től

6460
447
2906

0
3107
9420

B3 Közhatalmi bevételek

B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója)
B351 Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó)
B354Gépjámnűadók
B355 Egyéb áruhasználati
B36Egyéb közhatalmi bevételek

8000
1080
30
310
1872

B4 Működési bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Költségvetési működési bevételek összesen:

72338

0

0

B8 Finanszírozási bevételek

B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813Maradvány igénybevétele

8321

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8321
| 80659

B2 Felhalmozási célú támogatások B5
Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási
célú átvett pénzeszközök
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:
B8 Finanszírozási bevételek
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

BEVETELEK MINDÖSSZESEN

0|

______ 2L_

1 o|

°l

^1

1 o|

o|

_°!

üi

0

2

Kormányzati funkció megnevezése

Önkományzatok és önk. hiv. iq. tev
Köztemető-fenntartás és működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való q.
Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt.
Vezetékes műsorelosztás
Nem veszélyes települési hulladék
Állat-egészségügy
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város- és közséqqazd
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család és nővédelmi eü. ellátás
Könyvtári szolgáltatás
Közművelődési tev. támogatása
Közfoq lal koztatás
Közfoqlalkoztatási mintaparoqram
Sportlétesítmény működtetése
Óvoda működtetés
Iskola működtetés
Szociális étkezteés
Házi seqítséqnyújtás
Intézményen kivüli qyermekétkezteté;

K1-3 ÖSSZESEN:

Ebből K1 Személyi juttatás
Eredeti Módos. Módos.

Összes kiadás
Eredeti Módos. Módos.
9664
577
400
505
300
229
60
1764
3230
2793
1054
844
3100
664
1098
902
2004
127
1481
400
1026
0
250
32472

Ezer Ft-ban

4762

1037

2407
2164

511
458

2079

453

140
805
1792

28
97
212

249

0

14398

0

K2 Munkaadókat terh. jár.
Eredeti Módos. Módos.

<3
i kiadás ok
Doloc
Eredeti Módos. Módos.
3865
577
400
505
300
229
60
1764
312
171
1054
844
568
664
930

15

127
1481
400
762
250
0
15263

0

0

2811

0

0

0| 0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak Dénzbeli juttatásai
K41 Családi támogatások
- rendszeres qyvk.
K48 Eqyéb nem intézményi ellátáso
- rendkívüli települési támoqatás
halálest miatt
- eqyéb önk. rend. meqállapított
lakhatási támoqatás,qyóqyszer
beiskolázás
eqyéb

447
447
2850
1450
450
1000
1400
400
500
500
3297

0

-

0| 0

U|

Eavéb működési célú kiadások

Lovászi társulás

739
375

Bursa

250

Lent Kistérségi Többcélú Társulás

ZALAVIZ Zrt
Tűzoltó Egyesület Csömödér
Csömödér-Kissziqet SE
Csömödér Községért Közalapítvány
Működési tartalék

100
100
100
2946
4610

0

0

MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:

40379

0

0

MŰK. BEV. ÖSSZESEN:

80659

MŰK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE:

40280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási kiadások
K84Eqyéb felhalmozási kiadás
FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:
FELHALM.BEV. ÖSSZESEN:
FELHALM. OSSZ. EGYENLEGE:
K9 Finanszírozási kiadások

40280

2139
K915 Központi ir.Közös Onkorm.Hivatal

38141

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

80659

0| 0

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

80659

lg g

0

00

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE:

-

I

4. melléklet az I/2017. ( III 01.) önkormányzati rendelethez
_
CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
adatok ezer Ft-ban !
—

Mejjncvezcs

Kötelező feladat

Önként vállalt |
feladat |
Eredeti előirányzat

Összesen

Megnevezés

I' . í Működési kiadások
1 Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

8 482

1. Működési célú támogatások

8 482

2. hozzájárulási adó
3

23 624

23 624

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

s Egvéb működési célú kiadások

6

3 297
4 060

550

3 297
4610

79 307

550

79 857

Felhalmozási kiadások

ii.

0

2 Felújítások

0

3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

4

0

9 420
1 322

71 788
-7 519

72 338

0

-7519
4 645

Felhalmozási bevételek

76 433

550

76 983

■
■

----0
0

4. Költségvetési bevételek

0

0
0

0

0
0
0

0

6. Belső finanszírozási bevétel
2 139

0

7. Külső finanszírozási bevétel

2 139

2 139
i. Felhalmozási célú kiadások összesen

2 139

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

0

10. Költségvetési bevétel

71 788

550

72 338

II. Egyenleg (- hiány, + többlet)

-7 519
9 658

0

-7519
9 658

0

■

III. Összes; bevétel
79 307

550

0

8.

Ili összes kiadás
79 857

9 Finanszírozási kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN l.-ll.

550

1. Felhalmozási célú támogatások
2. Felhalmozási bevétel
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5. Finanszírozási kiadás

I A.

1 872

4 645

5. Egyenleg (- hiány, + többlet)

8 Költségvetési kiadás

9 420
550

9. Külső finanszírozási bevétel

II.

i. Beruházások

Eredeti előirányzat |
61 046

Működési bevétel

11. Működési célú bevételek összesen

79 857

*

Összesen

61 046

Közhatalmi bevétel

6. Költségvetési bevételek
7. Egyenleg (- hiány, + többlet)
Belső finanszírozási bevétel
8,

0

550

79 307

Önként vállalt
feladat

4. Működési célú átvett pénzeszköz.
5.,

i. Finanszírozási kiadás

ty

l

Működési bevételek

I.
39 844

39 844

Kötelező feladat

12.
2 139

0

2 139

81 446

550

81 996

Belső finanszírozási bevétel

13. Külső finanszírozási bevétel
I BEVÉTELEK ÖSSZESEN il.+ll.

B.

t

81 446

0

0

550

81 996

4.1 melléklet az 1/2017. ( 111.01.) önkormányzati rendelethez

_

CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖN KORMÁNYZATA 2017. ÉVI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
adatok ezer Ft-ban!

Kiadásból

kormányzati
funkció száma

Megnevezés

f

2(117. evi
kiadás

í í'i : s ?

3

Egvcb működési célú kiadásuk

Ul

t

1

n!

?

a

H
1

■e

mű kiillési célú működési célú
kiadások
kiadások
kölcsönök
államháztartáson illnmházta
hcliilrc
rtáson kívülre

E

1

Kötelezi) feladatok

©

P

011130.

011350.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános

49 142

30 208

6 708

12 226

köztemető-fenntartás és -működtetés

577

577

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

400

400

9

041231.

0

041232.

2 004

1 792

212

7

902

805

97

4

041233.
045160.
046020.

Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

42180

051030.

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése.

052020.

505

505

300

300

60

60

229

229

0

064010.

Közvilágítás

1 764

066010.

Zö Idterül et-k eze 1 és

3 230

2 407

511

312

066020.

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2 793

2 164

458

171

072111.

Háziorvosi alapellátás

1 423

072311.

Fogorvosi alapellátás

074031.

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

81030

S po rtl étesí t mények. m ű ködtelése

082044.

Könyvtári szolgáltatások

082091.

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 098

091140.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1 481

1 481

400

400

Iskola működtetés

1 764

453

0

102021.

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellatasa

0

102030.

Idősek, demens betegek nappali ellátása

0

102040.

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

104051.

Gyermekvédelmi pénzbeli és term eszet ben i ellátások

447

104037.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

250

106020.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051.

Szociális étkeztetés

107052.

Házi segítségnyújtás

900070

Általános tartalék

2 946

107060.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

3 220
79 30'

l

568
127

664

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

369

844
2 079

127

101150.

1

1 054

844
3 100

1

664
140

28

930

0
447
250

(
1 026

249

15

762

375

375
2 946

39 844

8 482

23 624

2 85C
3 297

370
I 114

2 946

23

2 94

23

Ön kent vállalt feladatok
084031.

Civil szervezetk működési támogatása

30f

094270.

Egyéb felsőoktatási feladatok

25(

103010.

Elhunyt személyek hál ra inaradoua inak ellátásai

107060.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

30C
25C

551
79 85

39 84-

8 48

23 62-

3 29

25(

30(

1 36-

30

0

5. melléklet az 1/2017. (111.01.) önkormányzati rendelethez

CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI ELŐÍRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE
adatok ezer Ft-ban!

, • ■ ' Megnevezés január
1

Bevételek

?

9

Működési célú támogatás
Felhalmozási célú támogatás
Közhatalmi bevétel
Működési bevétel
Felhalmozási bevétel
Működési célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Finanszírozási bevételek

10

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11

Kiadások

3
4

3
6
7
8

19
13.
14
15
16
17.
18.
19

20.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások

21. KIADÁSOK ÖSSZESEN

február

7 778

156

március április

május

j uniti 9 július

auguszte

szeptember október

november

5 594

5 594

4 626

4 626

4 626

4 626

4 849

4 626

4 626

4 849

367

3 242

367

367

367

367

367

3 242

367

367

156

156

156

156

156

156

156

156

156

156

december Összesen

4 626

61 046

156

0
9 420
1 872

805

805

805

805

805

805

805

805

805

805

804

804

8 739

6 922

9 797

5 954

5 954

5 954

5 954

6 177

8 829

5 954

6 176

5 586

0
0
0
9 658
81 996

3 968

3 970

3 970

3 104

3 104

3 104

3 104

3 104

3 104

3 104

3 104

3 104

0
39 844

784

784

784

682

681

681

681

681

681

681

681

681

8 482

1 968

1 968

1 968

1 968

1 968

1 968

1 968

1 968

1 968

1 968

1 968

1 976

237

237

237

237

237

238

238

461

238

238

461

238

386

384

384

384

384

384

384

384

384

384

384

384

7 343

7 343

6 375

6 374

6 598

6 375

6 375

6 598

6 383

23 624
3 297
4 610
0
0
0
2 139
81 996

2 139

9 482

6 375| 6 375

6. melléklet az 1/2017. (111.01 .) önkormányzati rendekhez
CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI

ezer Ft-ban

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Közvetett támogatás jogcíme
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedése
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott
kölcsön elengedése
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított
kedvezmény, mentesség
Helyiségek, eszközök hasznosításából
származó bevételből nyújtott kedvezmény
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön
elengedése

2017. évben nyújtott
támogatás, kedvezmény
összege
0
0
210
0
0

ÖSSZESEN:
210

JELE N LÉTI ÍV

Aláírás :

Név
Recze József

polgármester

Csondor Edit

alpolgármester

Tomposné Gyuricza Judit képviselő
Brenner Attila

képviselő

Szabó László

képviselő

Kovácsáé Horváth Anikó jegyző

Jegyző megbízásából
j egyzőkönyvvezető

Meghívottak:

A nyilvános ülésen részt vett ..... fő érdeklődő állampolgár .

Előterjesztés
Csömödér Község Önkormányzata 2017. február 27-én tartandó képviselőtestületi ülésére Tán,vA polgármester, alpolgármester, települési képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata.
Tisztelt Képviselő-testület!
2017 január 1 napjával hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló a 2016^ ev.
CLXXXV törvény, mely módosította a polgármester illetményének összeget. A Mo .
S. U, megállapításának a szabdalt urnákkor a jngsrmba^i
rendelkezések figyelembevételével a képviselő-testületnek határozatban meg k állapítani a
polgármester illetményét, tiszteletdíját és költségtérítését Tovább ezzel összefüggésben
felül kell vizsgálni az alpolgármester juttatását, s lehetőség van települési képviselők
juttatásának áttekintésére is.
2017. január 1-iétől érvényes szabályozás:
A ffínoleármextpr. nnfvármester. a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazás^
költséetérítése
Mötv 71 $ (l)-a alapján a főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre
jogosult, amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatasi szervekről
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghat
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, és vezetői illetmenypotlekabol
allo
illetményének összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15/o aba meghatározott
költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapjan megillető egyeb
iuttalásokra jogosult.
,
, ,,
.
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege
megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetmenypotlekabol a o
illetményének összegével.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havon
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott
illetmény 90%-ának összegével.
^
_
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében; j) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település
polgármestere esetében;
g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében. ^
^
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester,, a megyei
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, t,sztéléid,janak ISAában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Bér kiszámítása főállású polgármester esetében a fentiek alapján:
Jogszabályi háttér: A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLI1I. törvény 51.§-a es a Motv 71.§-a.
Ár. államtitkár javadalmazása
... . , .
10 cvprp(:p a7a7
51. § (1) Az államtitkár alapilletményé a köztisztviselői illetményalap 12-szerese, azaz
(2)^Az államtűkár'ületmérwkiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a,
(3^Az^álÍamtitM^vezet^niletménypótléka az alapilletmény 65%-a, azaz 463.800,FtxO,65=301.470,- Ft.
Államtitkár összes illetményének összege: 997.170,- Ft.
A főállású nolgármester illetménye:
. az államtitkári illetmény 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település
polgármestere esetében, azaz: 997.170 Ft,- 30 %-a=299.151,-Ft/ho.
A főállású nolgármester költségtérítése:
A főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.
Az illetményt összegszerűen kell meghatározni, a Mötv. rendelkezései alapján. Fontos,
mérlegelési lehetősége a képviselöhogy az illetmény összege tekintetében nincs
testületnek.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíiának kiszámítása
A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
^ __
• társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának mértéke az 500 fő és az az alatti
lakosságszámú település polgármestere esetében: 299.151,- Ft 50%-a, azaz: 149.576,Ft
• társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának mértéke az 501-1500 fő
lakosságszámú település polgármestere esetében 398.868,- Ft 50%-a, azaz: 199.434,Ft
A társadalmi megbízatású polgármester költségtérítése:
A társadalmi megbízatású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.

A társadalmi megbízatású alnnlgármester tisztelctdíja, költségtérítése:
A Mntv 80 8 (2) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester

^ST^havonta a tiszte,eidijőnak ,5%-íbaa meg— összegű
költségtérítésre jogosult.
fíelvi önkormányzati képviselők tiszteletdíia, költségtérítése

A^^sdő-tes^^m^ormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek a bizottság tagjának, a
tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, termeszetbem ju ta as
Ha ^az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja
számára° magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az Önkormányzati kepvise o
számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az onkormanyzat
“ “í SSnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselőtestület, továbbá a polgármester
megbízásából végzett tevékenységevei összefüggő, altala előlegezett számlával igazolt,
szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését polgármester engedélyezi.

Csömödér, 2017. január 21.

Előterjesztés
a Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. február 27-én tartandó ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Előterjesztő: Becze József polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!
Az Országgyűlés a 2016. évi XC. törvénnyel megalkotta a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló jogszabályt.
A költségvetési törvény állapítja meg a központi szabályozás körébe tartozó önkormányzati
forrásokat, s az azokból történő részesedés mértékét.
A polgármester kötelezettsége az, hogy a helyi önkormányzat költségvetés-tervezetét a
képviselőtestület elé terjessze.
Költségvetés-politikai keretek
A 2017-es költségvetés tervezésekor a polgári berendezkedés alapgondolata a legfőbb szempont.
A kormányzat azt szeretné elérni, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre saját
életében, s a költségvetés biztonságot nyújtson a családok számára.
Csökken a legfontosabb élelmiszerekre vonatkozó áfa, a kormány tovább növeli a gyermeket
nevelő családok támogatását.
Folytatódnak az életpályaprogramok, a magyar családok otthonteremtésének támogatása.
A Kormány célja, hogy minden magyar ember, aki akar és képes rá, segély helyett
munkajövedelemből tudjon megélni és ebből teremthessen magának és családjának megfelelő
életkörülményeket. Ezt a célt szolgálja a közfoglalkoztatás, amely fokozódó értékteremtéssel
párosul. A segélyezési rendszer átalakításának köszönhetően várhatóan egyre kevesebben
szorulnak foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, és egyre többen léphetnek a munka világába.
A gazdaságpolitika egyik legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDParányos költségvetési hiány tartósan 3 % alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a
versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.
A növekedéshez nagymértékben hozzájárul a lakosság rendelkezésre álló jövedelmének
emelkedése, ami élénkíti a fogyasztást. A következő években a fogyasztás további növekedési
várható, amit a kormányzat intézkedései is nagymértékben támogatnak.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Az önkormányzat állami hozzájárulás bevétele 53.468 ezer Ft.
önkormányzatunk gépjárműadó címén 1.080 ezer Ft bevételre számíthat.
A költségvetés összeállításakor termőföld bérbeadásából származó bevétellel nem számoltunk,
előző évi tapasztalataink alapján.
Önkormányzatunk vállalkozási tevékenységet eddig sem folytatott, s várhatóan 2017. évben sem
fog.

Helyi iparűzési adójogcímen 8.000 ezer Ft bevétellel számolhatunk.
A településen nemzetiségi önkormányzat működik.
Kiadásaink teljesítésekor figyelmet kell fordítanunk a közfeladatok ellátására, beleértve a
közösen fenntartott intézmények folyamatos és biztonságos működtetésének megvalósítását.
A településen óvoda működik, társulásos formában fenntartva.
Kizárólag Csömödér Önkormányzatának tulajdonát képezi az Idősek Otthona, az intézménynek
42 férőhelyre van működési engedélye. A bentlakásos szolgáltatás biztosítása megállapodás
alapján átadásra került nem állami fenntartó részére.
2015. január 1-jétől Lovászi székhelyű társulás keretében biztosítjuk a szociális alapellátásokat étkeztetés, házi segítségnyújtás.
Közös fenntartású intézmény a közös önkormányzati hivatal. A védőnői szolgálat fenntartásáról
Zebecke, Iklódbördőce és Kissziget önkormányzatával együtt gondoskodunk. A védőnői
álláshely betöltésre vár.
A háziorvos ellátás vállalkozás keretében megoldott.
Továbbra is tagjai vagyunk a Lenti Kistérség Többcélú Társulásának.
Ingatlanaink rendben tartásához igénybe kívánjuk venni a közfoglalkoztatás által kínált
lehetőségeket, a START mintaprogram 2017. évben is folytatódik a településen.
A lakosság korösszetételéből adódóan kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szociális ellátásokra.
2015. évben átalakításra került a segélyezési rendszer. A települési támogatás, mint új szociális
ellátás 2015. évi bevezetésével az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások
nagyságáról és formájáról, biztosítva a helyi igényekhez való nagyfokú alkalmazkodást, egyúttal
a szociális ellátások igazságosabb ellátását.
Szociális jellegű feladataink ellátására 3.297 ezer Ft került betervezésre.
Támogatjuk a községben működő civil szervezeteket. Az előre nem látható események
kivédésére 2.946 ezer Ft működési célú tartalékkal számoltunk.
Felhalmozási célú kiadást költségvetésünkben nem terveztünk.
Tisztelt Képviselőtestület!
Kérem, hogy a fentieket figyelembe véve, az előterjesztést megvitatni, s az önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Csömödér, 2017. február 9.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
A rendelet hatálya
1- §
Meghatározza, hogy mely szervre terjed ki a rendelet hatálya.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2- 4.§
A 2017. évi költségvetés főösszegei.
Tartalmazza az önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásait, a tartalékot, a kötelező
és önként vállalt feladatok fedezetét
Az önkormányzat létszámkerete, a közvetett támogatások, a több éves kihatással járó feladatok
meghatározása.
Rendelkezés a hiány módjának finanszírozásáról.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5-6. §
A költségvetés végrehajtásának év közben alkalmazandó szabályait tartalmazza.

Záró rendelkezés
7-§

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat Csömödér Község Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelete megalkotásához

Társadalmi-gazdasági hatás:
Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jól követhető, ha a helyi
szabályozás a helyi gyakorlatot a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban, mindenki
számára megismerhető módon rögzíti.
Rögzíti a 2017. évi gazdálkodás céljait.
Költségvetési hatás:
Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségi következmények:
Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.
Egyéb hatás:
Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükségesjogszabályi előírás kötelezettsége miatt.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: negatív értékítélet
a választók részéről, törvényességi észrevétel, költségvetési terv és teljesítés összhangjának
hiánya
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem
igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2017. február 4.

jegyző

CSÖMÖDÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek - a 353/2011.(XII.30.) Konn. rendelet, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerint - a 2017. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés

Sor
szá
m

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a tárgyévet
követő

tárgy
év

9370

9370

2019.
év
9370

50

50

50

50

9420
4710

9420
4710

9420
4710

9420
4710

4710

4710

4710

2018. év
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

01
02
03
04

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a

05

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (09-26)

2020.
év
9370

06
07
08
09
10

0

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0
4710

