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Előterjesztés
A helyi adókról szóló rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előző, 2015. decemberi ülésén
úgy határozott, hogy támogatja a háziorvos kérését és szándékában áll iparűzési adó alóli
mentességet biztosítani a számára, ezért felkérte a jegyzőt a helyi adókról szóló rendelet
módosításának előkészítésére.

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 39/C. ~ (4)-(5) bekezdései - amelyek 2016. január
1-én lépett hatályba — szerint:
„(4) Az (J)—(3) bekezdésben foglalta/dél eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a
háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha
annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja
meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó
számára azonosnak kell lennie
(5,) Az ~‘1,)—(4,) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (‘de ininiinis)

támogatásnak minősül, amely az Európai Unió műkö déséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU
bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.”

A rendelet-tervezet elkészült és a Képviselő-testület a helyi adókról szóló rendelet ezirányú
módosítását támogatta, így azt az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (
111.22.) Korm. rendelet 7.* (1) bekezdése alapján a rendelet tervezetet, annak elfogadása előtt
elküldtük a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyás végett.
A Miniszterelnökség Támogatásokat vizsgáló Irodától a TVJ-4546/2016/DM/1!01 számú
állásfoglalást kaptuk, mely a 2.9 pontjában tartalmazza „ A tervezet a csekély összegű
támogatásokra vonatkozó szabályozás tekhitetében összhangban van az 1407/2013/EU
bizottsági rendelettel.”

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg.

Jászboldogháza, 2016. február 10.

Tisztelettel:

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének
‚2016. ( ) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 312015. (IV. 28.) sz. rendeletének módosításáról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. * (1) bekezdésében és a 39/C.* (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I .*
Jászboldogbáza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 3/2015. (IV.28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: helyi adórendelet) az alábbi 1/A. ~ -al egészül ki:

„1/A. *
Jelen rendelet alkalmazásában:

- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásolckal
kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 36/201 1.(III.22.)
Korm.rendelet 2. ~ 1.pontja szerinti támogatás,

- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti vállalkozás.”

2. *

A helyi adórendelet rendelet az alábbi 2/A.*-al egészül ki:

„2/A. ~.
Teljes mentességet élvez az iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos vállalkozó, valamint a védőnői
vállalkozó feltéve, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem
haladja meg.”

A helyi adórendelet rendelet az alábbi 5/A.*-al egészül ki:

„5/A. ~
Adómentesség, adókedvezmény

(1) A 2/A. *-ban meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű
támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. l.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU
bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2)A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt — az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével — nem használhatja az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá —

az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően — közúti kereskedelmi
áruhivarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével — az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon —

nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben
nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. számú
mellékletét képezi.
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(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és
ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év
során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaitélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő
forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését
is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. ~-a alapján
kell eljárni.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április
25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az
1407/201 3/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig
halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy
azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a
támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által
elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális
intenzitást vagy összeget.

(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) Írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó
támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról hogy az csekély összegűnek minősül. Az
igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A
csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20
munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”

4. ~

(1) Az adórendelet ajelen rendelet I .mellékletét képező I .melléklettel egészül ki.

(2) Az adórendelet ajelen rendelet 2.mellékletét képező 2.melléklettel egészül ki.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon
hatályát veszti.

Jászboldogháza, 2016

Dr. Dinai Zoltán Szűcs Lajos
jegyző polgármester

lUhirdetve’
Dr. Dinai Zoltán

jegyző
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1. számú melléklet a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
adókról szóló 3/2015. (IV.28) önkormányzati rendelet módosításáról Szóló .. .12016. (...)
önkormányzati rendeletéhez.

„l. Számú melléklet a 3/201 5.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás

esetén

1. Kedvezményezett adatai

Név:

Adószám:

Elérhetőség:

Aláírásra jogosult képviselő:

E-mail cím:

(Ielölje X-szel)
D Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
~ Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adáév során

Egyesülés, szétválás ideje:
(év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban
részesültek.

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások,
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

Nyilatkozatom a t407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak
betartásához szükséges adatokat is tartalmazza)

1 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az

egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően
jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.
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2. Csekély összegű támogatások2 Támogatás Támogatás

összege bruttó
támogatástartal

A támogatást ma4
elienszolgáita tá

Támogatás Támogatás s fejében Kérelem
Sor- jogalapja Támogatást kedvezménye- végzett közúti benyúj- Odaítélés
szá (bizottsági nyújtó zettje és célja kereske-deimi tásának dátuma
m rendelet szervezet árufuva- dátuma3 Forint Euró Forint Euró

száma) rozáshoz vette

igénybe?

2 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról ás a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
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Vállalkozás neve Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az Így halmozott összeg
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget
tartahnazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre ás szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
ás az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
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4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Azonos Azonos Maximális
elszámolható kockázatfinanszíro támogatás

költségek teljes -zási célú I intezitás
összege intézkedés (%) vagy

jelentértéken vonatkozásában maximális
Támogatá nyújtott állami támogatás

s Támogatási támogatás bruttó i összeg
Sor- jogalapja Támogatást kategória Kérelem Odaitélés támogatástartalma
szá (uniós nyújtó (p1. regionális benyújtásána dátuma / azonos
m állami szervezet beruházási k dátuma6 elszámolható

támogatás támogatás) költségek
i szabály) vonatkozásában

nyújtott állami
támogatás bruttó

támogatástartatma

Forint Euró Forint Euró8

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. 5-a alapján kell kiszámítani:

Ha létező támogatási progrom másként nem rendelkezik, oz uniós állomi támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent
megadott adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő
átadja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe
veendő más támogatást ítéh~ek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről
haladéktalanul — még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt — értesíteni köteles
a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a
jelen nyilatkozatot.

Kelt:

Kedvezrnényezett
(aláírás, pecsét)

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez
az időpont általában a szerződés kelte.
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Útmutató

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet1° szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás
részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások
bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 enrónak,
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző váflalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget11, figyelemmel az egyesülésre
valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra12 is.

. Mi a bruttó ta’mogata’startalom?

o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése
időpontjában érvényes értékre kell diszkontálrti az odaítélés idején
érvényes referencia ráta alkalmazásával.

. Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy ás
ugyanazon vállalkozásnak?

o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának
többségével rendelkezik, vagy

o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak
többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy

o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági
szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat vagy

o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal
kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok
többségét

o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével
egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, ügy azok
vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kelt tekinteni.

. Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás
szabályait?

o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi
évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.

° 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
H Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. ~-a alapján kell eljárni.
12 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
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o Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi
korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés
révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű
támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt
csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik Szét a szétválást
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a
támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a
csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha
ermek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a
saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv
szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.

o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás
meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az
azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is,
amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak
minősülnek.

Halmozódás:

. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással [p1. az Európai Unió míiködéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással]
az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a
100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

o Például:

Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző
vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró
támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás
nyújtható. Amennyiben ez a vállaUcozás egyéb tevékenységet (pl.
könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407,12013/EU bizottsági rendelet
200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis
támogatás nyújtható.

10



• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági
rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a
360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő
forintösszegig halmozható.

. Amennyiben a halászati és akvakult&ra-ágazatban működő valamely vállalkozás az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb
tevékenységi körökben is folytat tevékenységet a halászati és aLkvakultúra-ágazatba
tartozó tevékenységek tekintetében az Európai UniÓ működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű
támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott
összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap
utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy
pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó13.

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az
Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”

~ Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális

támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.* alapján.
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2. számú melléklet a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
adókról szóló 3/2015. (IV.28) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .. .12016. (...)

önkormányzati rendeletéhez.

„2. számú melléklet a 3/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Igazolás csekély összegű támogatásról

Alulírott ... a ... mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom,
hogy a ... mint kedvezményezett .... bizottsági rendelet (HL ...‚ dátum, oldal)
(a továbbiakbam bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű
támogatásban részesül:

Projekt megnevezése:

Támogatást nyújtó döntésének száma:

Támogatás odaítélésének időpontja:

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatással érintett célra a(z) ... bizottsági rendelet alapján .... eurónak
megfelelő forintösszeg nyújtható.

Jelen igazolást a(z) ... bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt, ...

Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
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TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA

Iktatószám: TVI/105/2 (2016) Ügyintéző: dr. Amhnisz Ákos
Telefon: 8962-813

E-mail: akosarnbrusz@rne.gov.hu

Dr. Dinni Zoltán
jegyző Úr részére

Jászteleki Közös Önicorinányzati Hivatal

Jásztelek
Szabadság Út 71.
5141

Tárgy: A Jászboldogháza Község Önkormányzata helyi adókról szóló 3/2015. (IV.28.)
önkormányzati rendelet módosítás tervezetének véleményezése

Tisztelt Jegyző Úr!

Hivatkozva a 2016. január 18-án elektronikus úton érkezett levélre tájékoztatom, bogy a
Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: WI) megvizsgálta a tárgybeli tervezetet az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami (ámogatásokkal kapcsola (os eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2071. (IlL 22.) Korm. rendelet 7. ~ (1) bekezdése alapján.

A TVI véleményét a TVI-4546/2016/DM/1/01 számú állásfoglalás tartalmazza.

Tájékoztatoin, hogy amennyiben a TVI által jóváhagyott tervezeten a támogatást nyújtó
állami támogatási szempontból releváns változtatást bajt végre, arról a TVI-t haladéktalanul
értesíteni szükséges.

Tájékoztatom, bogy a WI a rendelkezésre álló információk alapján adta ki állásfoglalását,
amely nem köti az Európai Bizottságot Így a Bizottság esetleges vizsgálata során a WI
véleményétől eltérő megállapítást tehet.

Budapest 2016. január 19.

I.Jdvozlettel ‚ L I

fődsz 1~ ezető-helyettes

Melléklet: TVI-4546/ 2016/ DM71701 számú állásfoglalás

Bti’lapt.t \\~%.chI’’ U 2Ú.22 - ~
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MINISZTERELNÖKSÉG
Támogatásokat Vizsgáló Iroda

TVI-4546/201 6,/DM/1,/01 .. ‘

~r»n ‚~ ‚~ ~ ~ Ugyintezo: dr. Ambrusz Akos
- 1, Vk~I 1W’ ~. \2U1U) Telefon: 8962-813

Tamogatasi kategória: D .E-mail: akos.ambrusz@me.gov.hu

ÁLLÁSFOGLALÁS

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III, 22.) Korm. rendelet 10. ~ (2) bekezdése és

ii. g-a értelmében

Tárgy: A Jászboldogháza Község Önkormányzata helyi adókról szóló 3/2015. (IV.28.)
önkormányzati rendelet módosítás tervezetének véleményezése

* * *

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1)
bekezdése értelmében — a Szerződések más rendelkezése hiányában — a belső piaccal
összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan
támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben
részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti
kereskedelmet.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról ás a regionális
támogatási térképról szóló 3 7/2011. (III. 22.) Koriiz. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm,
rendelet] 7. ~ (1) bekezdése értelmében minden új támogatási tervezetet — a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 18. g-ának hatálya alá nem tartozó létező támogatási programból nyújtott
támogatások kivételével — előzetesen be kell jelenteni az európai uniós források felhasználásáért
felelős miniszternek (a továbbiakban: Miniszter). A Miniszter a 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendeletben meghatározott feladatait a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) mint
az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet útján látja el.

A 37/2011. (111.22.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a TVI megvizsgálta a 2016. január
18-án elektronikus úton érkezett, a Jászboldogháza Község Önkormányzata helyi adókról szóló
3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítás tervezetét (a továbbiakban: tervezet) és az
alábbiakat állapította meg;

A tervezet alapján nyújtható támogatás csekély összegű (de ;ninimis) támogatásnak
minősül és összeegyeztethető az Európa-i Unió működéséről szóló szerződés 107. ás
108. cikkének a csekély összegű tániogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.
december 18-i 1407/2013,/EU bizottsági rendelettel1 (a továbbiakban: 1407/2013/EU
bizottsági rendelet).

~1 ILL 352., 2013.12.24., 1.o.

1077 Budapest Wc~scIénvi ti. 20—22.; e-mMI: t’ ‘~ 7951—791



MINISZTERELNÖKSÉG
Támogatásokat Vizsgáló Iroda

TVJ-4546/2016/ DM/1701

INDOKLÁS

Az EUMSZ 107. cikkének hatálya

1.1 Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében — a Szerződések más rendelkezése
hiányában .- a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagáflamok által vagy állami forrásból
bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy
bizonyos árak termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal
fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

1.2 A támogatást nyújtókra és a Kormány tagja előzetesen bejelentett támogatási tervezetekkel
kapcsolatos eljárására a 37/2011. (III. 22.) Korm, rendelet szabályait kell alkalmazni.

1.3 A támogatást nyújtók által állami forrásból nyújtott támogatások esetében az uniós acquis
állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

1.4 A tervezet alapján csekély összegű tánzogatás nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szabályainak megfelelően.

2. Az EUMSZ 107. cikkével való összeegyeztethetőség, illetve a mentesülés jogcímei

21 A tervezet alapján az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak
minősülő támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, és összeegyeztethetőségének
megítélésénél az Európai Unió inűködéséról szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2073/EU bizottsági rendelet (a
továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet), valamint a 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet rendelkezéseit kell figyelembe venni.

2.2 Csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a tervezet kifejezett utalást
tartalmaz a jogalapot képező bizottsági rendeletre, valamint ha az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során odaítélt csekély összegű
támogatás bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladja meg a 200.000 eurónak, a
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a
100.000 eurór’ak megfelelő forint összeget.

2.3 Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatálya alá tartozó, halászati és akvakultúra ágazathoz kapcsolódó tevékenységet végző
vállalkozásoknak; (b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó
vállalkozások; (c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában
tevékenykedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges [ermelőktől
beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzitésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek to~~rt~nő
teljes vagy részleges továbbadástól függ; továbbá a támogatás nem vehető igénybe, ha (d) a
harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez
nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő
egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; (e) az importáruval szemben
belföldi áru használatához kötött támogatás; (f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást
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ellenszolgáltatás f~ében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás
teherszállító járművek megvásárlására. Amennyiben egy vállalkozás az (a)—(c) pontokban
említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya
alá tartozó ágazatokban egyaránt tevékenységet végez, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szabályait Csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra
kell alkalmazni — feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja —

úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése —‚ hogy a
rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az
1407/2013/EU bizottsági rendeletszerinti Csekély összegű támogatásban.

2.4 Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelően
nyújtott csekély összeg-fi támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott
felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű
támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem
halmozható azonos elszániolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az Így halmozott
összeg meghaladná bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság
határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.

2.5 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás
igénybevételének jogát a kedvezznényezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától.

2.6 A 200.000/100.000 eurós felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött
céljától függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a tagállam által biztosított
támogatást teljesen vagy részben milós forrásokból finanszírozzák-e. Amennyiben új csekély
összegű támogatás nyújtása a 200.000/100.000 eurós felső határ túllépését eredményezné,
úgy az új támogatás nem nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély
összegű támogatás formájában.

2.7 A 200.000/100.000 eurós felső határok betartása érdekében a támogatást készpénzben
nyújtott, vissza nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak
bruttó, azaz adózás vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem
vissza nem térítendő támogatás formájában nyúj~ák, akkor a támogatástartalom a bruttó
támogatási egyenértékkel azonos.

2.8 Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű
támogatást Figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az
új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás
meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziőt vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen
odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. Ha egy vállalkozás két
vagy több külön vállalkozásra válik szél, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegő

‚
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támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely
elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját
tőkéjük — a szétválás tényleges időpon~ában érvényes — könyv szerinti értéke alapján
arányosan el kell osztani az Új vállalkozások között.

2.9 A tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályozás tekintetében
összhangban van az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel.

* * *

Csekély összegű támogatás esetén támogatás nyújtására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a
támogatást nyújtó előzetesen megbizonyosodott arról, hogy egy és ugyanazon vállalkozás részére
a folyó pénzügyi évben, valanú-it az azt megelőző két pénzügyi év odaítélt csekély összegű
támogatás bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladha~a meg a 200.000 eurónak,
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben egy vállalkozás közúti kereskedelmi
áruszállítást árufuvarozást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységet is Végez,
amelyre a 200.000 eurónak megfelelő felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200.000 eurónak
megfelelő felső határ alkalmazandó, feltéve, bogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel —

úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén — biztosí~a,
hogy a közúti árufuvarozási tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a
100.000 eurónak megfelelő forint összeget és hogy csekély összegű támogatást nem használnak fel
teherszáHító jármű vásárlására.

A támogatás nyújtójának továbbá kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra,
bogy csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden hatot az
odaítélést követő 10 pénzügyi évig meg kell őrizni és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása
esetén a kedvezményezetL azokat köteles bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen
nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell
szolgáltatni.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a TVI által jóváhagyott tervezeten a támogatást nyújtó állami
támogatási szempontból releváns változtatást hajt végre, arról a TVI-t haladéktalanul értesíteni
szükséges a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján.

Tájékoztatom, hogy a TVI a rendelkezésre álló információk alapján adta ki állásfoglalását, amely
nem köti az Európai Bizottságot, így a Bizottság esetleges vizsgálata során a TVI véleményétől
eltérő megállapítást tehet.

Budapest, 2016. január 19.
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Ügyiratszám: JN12410001 712016. Tárgy Törvényességi felhívás
közmeghallgatás elmulasztására

Ügyintéző- dr Varga Márta 1-41v. sz.: -

Telefon 561795-717 Melléklet. -

Jászboldogháza Község Önkormányzata KépvIselő-testülete

Jászboldoqháza
Rákóczi út 27.
5144

Tisztelt Képviselő-testületi

A Magyarország helyi önkormányzatair6l szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
132. ~ (1) bekezdés a) pcntjában foglalt törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva megállapítottam,
hogy ‚Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben elmulasztotta
közmeghallgatás megtartását. mely tevékenysége jogszabálysértő

Minderre tekintettel az Mötv. 134. ~ (1) bekezdése alapján felhívom, hogy
. 2016. február 15-élg tárgyalja meg a jogszabálysértést,
. a jövőben tartózkodjon a hasonló jellegű jogszabálysértések elkövetésétöl és
. Intézkedéséról (vagy egyet nem értéséről) legkésőbb a törvényességi felhivásban

megjelölt határidő leteltót követő 3 napon belül értesítsen.

A képviselő-testület 2015. évben egyetlen alkalommal sem tartott a helyi lakosság és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői részére közmeghallgatást

Fentiekre tekintettel a képviselő-testület nem tett eleget az MÖtv. 54. ~ -ában foglaltaknak, mely

értelmében a „képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghIrdetett közmeghallgatást
tart, amelyben a helyi lakosság ás a helyben érdekelt szervezetek képvIselői a helyi közügyeket
érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”.

ÉpiIés(3gy~, Halósá~i, Oktatási és Törvényességi Felögyelell Főosztály
Törvényességi FelCgyeleti Osztály

5000 Szo not, Kossuth Lajos üt 2.5001 Szolnok, Pt. ill Telefon; (56) 795 710 Fag: (56) 798 789
e-mail; iontenvesseo@inszrnkh.hu -tonlap: wwN.kormonyhivatol hu
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Törvényességi felügyeleti jogköröm az Mdlv. 132. ~ (1) bekezdés a) pontján ás (3) bekezdésén alapul.
A felhívásban foglaltak megvizsgálására és intézkedésére az Mötv. 134. 5 (1) bekezdése alapján
szabtam határidőt, melyek elmulasztása esetén az Mötv. 134. 5 (2) bekezdésében meghatározott
jogkövetkezmény elrendelését kezdeményezhetem.
A kormányhivatal a hel~’i önkormányzattal szemben az Mötv. 141. 5 (1) bekezdés e) pontja
értelmében felügyeleti bírságot állapithat meg, ha sz érintett ugyanazon jogszabályi kötelezettségét
ismételten megsérti, azonban az ismételten megsértett jogszabályi kötelezettség súlya nem indokolja
más törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazását.

Szolnok! 2016. Január »

Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott

nevében és megbizásából kiadmányozó:

d ~
Dr. Katona Károly

főosztályvezető-helyettes
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6. Napirend

Kommunikáció
Példa a felvezetésre és a határozati javaslatra:

2015-ben másfélmillió bevándorló, egy országnyi ember lépett be illegálisan Európába.

Ráadásul ez a folyamat azóta is zajlik. Tőlünk délre a magyar határoknál, Horvátországon ás

Szlovénián keresztül ma is naponta ezrek lépnek be illegálisan az Európai Unió területére.

Az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Ez nemcsak a terrorizmus

kockázatát növeli, hanem a bűnözését is. Minden kormánynak kötelessége, hogy megvédje az

embereket.

Amikor ennyi ember ellenőrizetlenül áramlik be az Európai Unióba, a védelem egyre

nehezebb lesz. A terrorizmus napi problémává vált Európában. Magyarország számára első a

magyar emberek biztonsága, ezért minden eszközre szükség van, hogy meg tudjuk védeni az

ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat.

A kötelező betelepítési kvóta veszélye nem múlt el: Németország, Ausztria ás a Benelux

államok kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni Magyarországra. Továbbra is

szükség van a kötelező betelepítési kvóta elleni határozott fellépésre, és ehhez

nélkülözhetetlen a magyar polgárok támogatása. Köszönjük annak az 1 millió 800 ezer

embernek, aki aláírásával kinyilvánította tiltakozását a kötelező betelepítési kvóta ellen!

2. Példa a határozati javaslatra:

önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező

betelepitési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A

kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a rnirtdennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket

jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális

migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a

magyar embereket!
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Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester;Úrt

A Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakítása óta sokrétű tevékenységgel igyekszik ~
támogatni a szomszédos országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért folytatott
küzdelmükben. Minthogy e közösségek jövője elsősorban attól Függ, vállalják-e a felnövekvő
nemzedékek szüleik magyar identitását, Igy programjainkkal, kezdernényezéseinkkel elsősorban az
iljúságot kívánjuk mcgszóh’tani. Örömmel számolunk be attól, hogy 2015-ben minden
központilag tervezett rendezvényünk megvalósult a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában.
Összesen 47 rendezvényt/programot szervezett Szövetségünk központi irodája, amelyek közel 40
ezer embert, elsősorban 6atalokat érintettek. Tovább folytatódott a szervezetépítés, különös
hangsúllyal a középiskolás korosztály megszólítására. Szövetségünk aktuális taglétszáma 22 048
Fő. 2015 folyamán 1705 Új taggal bővültünk, az áj tagok átlagéletkora 22,1 év. A helyi
szervezeteink száma 438, ebből 238 Kárpát-medencei középiskolákhoz kötódik.

Munkánkban meghatározó szerepet játszik a magyar iskolába történő beiratkozás támogatása a
Felvidéken, hiszen a magyar identitás továbbadásának legfontosabb kérdése az, hogy a szülők
vállalják-e gyermekeik magyar iskolába történő beíratását.
Ezek a problémák indították a Rákóczi Szövetséget arra 2004-ben, hogy a Felvidéken
„Behatkozási Programot” hirdessen. Ennek keretében a magyar iskolába beíratott gyermekek
egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek, amelynek átadása
iskolai ünnepségeken történik.

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja 201:5-ben is segített abban, hogy közüggyé váljon a
magyar iskolaváktsztás a Felvidéken, a kárpátaljai Felső-Tisza vidéken, a partiumi Bihar
megyében, Temes megyében, a dési régióban, valamint a délvidéki szórványban, Horvátországot
is beleértve. Ezt szolgálták az óvodásokat és szüleiket megszólító iskolaválasztási kampányok, az
ösztöndíj átadási ünnepségek és a programról a média által közölt tájékoztató beszámolók. A
program kifejezésre juttatta a magyarországi civiltársadalom és az települési önkormányzatok
szolidaritását a külhoni magyarság iránt.
Az elmúlt évekhez hasonlóan részletes elemzést végeztünk a magyar iskolába beíratott gyermekek
számának alakulását illetően. A helyzetériékeléshez két adatnak van megkülönböztetett
fontossága. Az egyik a magyar iskolába bebatott diákok számának változása, a másik annak az
arányszámnak az alakulása, amely kifejezi a magyar iskolába beíratott gyermekek számát az adott
régióban beíratott összes diák számához viszonyítva.
2015-ben a Felvidéken, mindkét szám poziűv előjelű, 2007 óta nem volt annyi magyar
iskolakezdő a Felvidéken, mint 2015 szeptemberében, ráadásul az magyar iskolaválasztók aránya
is nőtt. A többi régiótól is elmondható, hogy javult a helyzet. Temes megyében nyolc éve nem
volt annyi magyar iskolakezdő, mint 2015-ben. A partiumi Bihar megyében sikerült stabilizálni a
korábban elért növekedést, a kárpátaljai Felső-Tisza vidéken első ízben megvalósult program
segítette a magyar iskolakezdők számának emelkedését, a dési régióban, illetve a délvidéki
szórványban a negativ tendenciák lassulása Egyelhető meg.

Az ősz folyamán összesen 5077 iskolakezdő családja vette ár a támogatást 221 helyszínen. A
Beiratkozási Programhoz kapcsolódva december folyamán 13 ezer felvidéki, tavasszal pedig
további 2 ezer partiumi, dési, Temes megyei, délvidéki és kárpátaljai magyarul beszélő óvodásnak
jutattuk el Szövetségünk ajándékcsomagját, a szüleiknek szóló levéllel, amelyben a magyar
iskolaválasztás helyességére és fontosságára hívtuk fel 5gyehuüket.
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Örömmel közöljük, hogy 201 5-ben 273 magyarországi település önkorniányzata támogatta
programunkat. A támogató települések listája a Beiratkozási Program 2015. évi összefoglalójában
honlapunkon olvasható: ‘vwwsakocziszuverscg,~rg

Abban a reményben fordulunk Önhöz és települése önkormányzatához, hogy a
nemzetstratégiai szempontból meghatározó és sikeres Beiratkozási Programunk
támogatói köréhez csatlakozik.

Azt gondoljuk, hogy a magyar iskolaválasztás ügyében széleskörű összefogással sikereket tudunk
elérni. Ezt támasztja alá sz a tény is, hogy amíg a 2011-es népszámlálási adatok szerint jelentősen
csökkent a magyarok száma Szlovákiában, addig a magyar tannyelvű iskolát választók száma 2009
és 2013 között stabilizálódott, az elmúlt két évben növekedésnek hidult.
Ugy érezzük, hogy cselekvő összefogással, a nemzetsintégiai prioritásokra összpontosítva
jelentős mértékben segíthetjük a határon túli magyar közösségeket jövőjük megalapozásában.
Amennyiben ez évi beiratkozási progratnunkat támogatni tudják, Szívesen vesszük közlésüket arra
vonatkozóan is, hogy a támogatását mely régió vagy település részére kívánják felajánlani.
Örömmel vesszük személyes részvételüket is az ősz folyamán megrendezendő valamelyik
ösztöndíj átadási ünnepségen.

RAKOCZI SZOVETSEG
Cím: 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. W. em.1.
Postacim: 1255 Budapest, H. 23.
Telefonszám: 0036/1-201-3067
Fax: 0036/1-212-8891
E—mail; info(?~rakocziszovcrscg.hu
Web: www.rakocziszovcrseg.org
Bankszámla: 11705008-20488172 (UI]? Bank)
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JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
M44 Jászbo1do~báza, Rákáczi u. 27.

ELŐTERJESZTÉS

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testUletének /20 16. (...jszámú
a Községi Ónkormányzat 2016. évi költsé2vetéséről szóló rendelet tervezetéhez

A 2016. évi költségvetési előirányzatok számbavételénél a Magyar Köztársaság 2016. évi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben megállapított helyi önkormányzatokat
megillető normatívákat vettük figyelembe, valamint az állarnháztartástól szóló törvény
önkormányzatokat érintő rendelkezéseit.

BEVÉTELEKRŐL: .

Az önkormányzat összes bevételi előirányzata 186 6311 50.-Ft, ezen belül a működési bevétel
172 126 505.-Ft.
Intézményi működési bevételeket az önkormányzat rendeletei alapján vettük számításba.
Összege: 23 486 767.-Ft.
Az önkormányzat sajátos bevételeinek tervezett összege 23 597 000.- Ft, amely tartalmazza a
helyi adókat, gépjárműadó 40%-át’
A költségvetési támogatásból származó bevételek összege 124 802 738.- Ft.
Mivel az elmúlt évtől nem lehet működési hiányt tervezni, amely éven túli külső (pl. banki)
frnanszírozásból leirne pótolva, ezért betervezésre került a kiegészítő támogatás is 6 709 053.-
Ft összegben.
Az önkormányzati szintű bevételek tervezett összegét jogcímenként az I .számú melléklet
tartalmazza.

KIADÁSOKRÓL:
Az önkormányzat összes kiadási terve 183 631 150 Ft, mely azonos a bevételi főösszeggel. A
jogcímenkénti kiadásokat szintén az 1 .számú melléklet tartalmazza.
Az intézményi működési kiadások tervezett összege 147 656 571.- Ft.
Rendeletben el kell különíteni a kötelező feladatok, és az önként vállalt feladatok kiadásait és
bevételeit, melyről szintén azl.2 sz. és 1.3 sz. melléklet tájékoztat.
A Jászboldogházai Mesevár Ovoda kiadásait és bevételeit az 1.4 sz. melléklet tartalmazza.
Fejlesztési kiadásokra 7311 624.-Ft lett betervezve, amelyből beruházás- 5 431 770 Ft ‚

részletesen (6.számú melléklet) .felújítási kiadások 1 879 854 —Ft részletesen (7.szánú
melléklet)
Közfoglalkoztatásra az önkormányzat idén is pályázik.

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

Kérem a költségvetés részletes megvitatását és elfogadását.

Jászboldogháza 2016.02.15.
Szűcs Lajos
polgármester



Sászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
/2016. ( ) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. ~ (1) bekezdése alapján
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. * A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. ~ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét
183 631 150.- forintban állapítja meg.

3. ~ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
a)önkormányzat sajátos működési bevételei 23 597 000.-Ft
b)intézmények működési bevételei 23 486 767.-Ft
c) támogatásértékű bevételek 56 551 769.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 120 053 6t6.- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 63 577 534.-Ft

4. ~ (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott
tételekből álhiak, azaz:

a) működési költségvetés 147 656 571.- Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 66 514 759.- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 12 871 739.-Ft
ac) dologi és dologi jeflegű kiadások: 49 355 052.-Ft
ad) eflátottak pénzbeli juttatásai: 7 320 085.-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 11 594 936.-Ft

b) felhalmozási költségvetés: 7 311 624.-Ft
ba) beruházások, 5 431 770.-Ft
bb) felújítások 1 879 854.-Ft

(2) Az önkormányzat ö sszesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 119 951 667.- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 63 679 483.- Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű
ellátásai:
a) szociális ellátások 7 320 085.- Ft
b) szociális társulási hozzájárulás 5 780 000.-Ft

(4) Központi irányítószervi támogatás: 26 469 443.- Ft
a) Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása: 21 496 633.- Ft
b) Önkormányzati hozzájárulás az óvoda működtetéséhez: 4 972 810.- Ft



5. ‚~ (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint ±731] 624- Ft többlet
b,jelhalniozási cél szerint -73]] 624.- Ft hiány.

6. * (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó— közfoglalkoztatottak nélküli —

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a,) átlagos statisztikai áflományi létszám — átlaglétszám — 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 45 fő.

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

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

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

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

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

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

10. ~ E rendelet év hó napján lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2016. február hó ....

P.R.

Dr. Diriai Zoltán Szűcs Lajos
jegyző polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kibirdettem.

Kelt: Jászboldogháza, 2015 hó nap

P.R.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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1.1 melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2016. évI Költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK
L se. tábttizat adatok forintban

Sor- Bevételi jOgcitas 2016. évi előirányzat
aza000

I 2 3

1. Önkormányzat működési támosatásai (1j.+... 4.1.6,) 68 490 969
1.1. 1-lelyi önleomsányzatok működésének általános támogatása 19 692 701
1,2. Ónkonriányzatok egyes köztsevtlésí feladatainak támogatása 21 496 633
1.3. Önlconnányzatok szociális ás gyermekjóléti fcladaeainak támogatása IS 573 702
1.4. Onkonninyzatok kulturális feladatainak támogatása I 911 780
8.5. Működési célú központosított előirányzatok 107 100
1.6. Hel~t ömtkonatanyzatok kaegeszttö taanogalásam 6 709 053
2. Műk’étlési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.) 56 311 769
2.1. Elvonások ás betlzetéaek bevételei
2.2. Működési célú garancia- ás kezeaaégvállaláaból megtéeülések
23. Működési célú ‚isszatélitendű támogatások, kölcaönök visazatérülése
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú tásnogatásolc bevételei 56311 769
2.6. 2.5.»böl EU-s táassogatas
3. Felhalmozási célú támozatáeolc államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)
3,1, Felhalmozási célú önkonnányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból mcgtétiiléaek
3,3. Felhalmozási célú visszatérítendő táassogatások, kölcsönök ‚iaazatérülése
3,4, Felhalmozási célú ‚iaazatémitendő támogatások, kölcaönök ígénybe’ételc
3.5, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.’böt EU’s tátnogatas
4. Közhatalmi bevételek (4.1+4.2+4,3+4.4.) 23 597 000
4,1. Helyi adók (4.1.1.44.1.2.) 19 400 000
4.1.1. -Vagyoni tiptsaú adók 4 400 000
4,1.2. -Tennékek és szolgáltatások adói 15 000 000
4.2. Gépjánnűadó 4 000 000
4.3. Egyéb ánsisasználati és szolgáltatási adúk
44 Egyéb köztsataltrms bevételek 197 000
5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) 23 486 767
5,1. Késaletértékcsítés ellenértéke 300 000
5.2. Szolgáltatások tllenértéke 2 569 776
5,3, Köz”elitete szolgáltatások értéke 3 101 262
5.4. Tulajdonosi bevételek 5 519 800
5.5. Ellátási díjak 8 222 555
5,6. Kiszátulázott általános forgalmi adó 3 768 374
5,7, Altalános forgalmi adó ‚isszaeérilése
5.8. Kamatbevételek 5 000
5.9. Egyéb pénzü~d műveletek bevételei
5.10. Egyéb működést bevélelek
6. Felhalmozáti bevételek (6.l.+...+6.5.)
6.1, Inzematemiáliajasak értékesitéae
6.2. Ingatlanok énékesitése
6,3, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6,4, Réazesedések értékcsíeése
6.5. Reszesettések megszünésébez kapcaolódö bevételek
7. Működési célú átvett pénzeazközök (7.1. + ... + 7.3.) 240 000
7.1. Múködéai célú garancia’ és kezesség’állalásból mnegeérütések AH-n kivülröl
7.2. Működési célú visszatérítendő tátnogalások, kölcoönök ‚ístzatér. AN-n kívülről
7.3, Egyéb működési célú átvett pénzeszkös 240 000
74 7,3,-bal EU-s tátnogatas l,közvetlen)
8, Feltsalmozáoí célú átvett pénzeszközök (8.1.48.2.48.3.)
8.1. Felhaim. célú garancia- éa kezeaaégtállaláaból megtérülések AH-o kívülről
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH’n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g,4, 8.3-161 EU-s támogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l+...+8) 172 126 505

lt~. Hitel., kölcaönttlvétel állarnháztartáaon kívülről (10.1+10.3.)

10.1. Noaazú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú laitelek, kölcsönök felvétele pénzü~i vállalkozástól
10.3. Rövid lejáratta Iutelek, kölcaönök lelvétele

II. Belföldi_éreíkpapírok htvételei_(ll.1.+...+_11.4.)

Ill. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása. értékesítése
81.2, Forgatási célú beltbldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú beldildi értékpapírok bcváltása. értékesítése
I 1.4. Belektetésm célu beltötdt énékpapirok kibocsátása
12’ Maradvány i~énybrvétele (12.1. + 12.2.) II 504 645

12.1. Előző évköllségvetési tnarad’ányáoak igétmybevétele II 504 645
12.2. ElEzo evvéllalkozásm moaradványünak mgénybevétete
„s’ Belföldi fmmsantzirozáa bevéttlri (13,1+ ... + 13.3.)

13.1, Allamházlartáson belüli naegelőlegezések
13.2. Állasitázeartáson belüli anegelőltgtzések sörlesztése
I 33 Betétek tncgszütmtetése
I~. Külföldi tinanazirozáa bevételei (14.1+.,. 14,4.)

14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáaa. énékesitése
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4, Kültöldt lssttlek, kölcsömsök Ietvctele
IS. Adámtághoz nem kapcsolódó azárnaazékos ügylttek bevételei

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI’ ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) 11 504 645

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 183 631 150



KIADÁSOK
2. sz. táblázat adatok forintban

Sor- Kiadási jogcímek 2016. évi előirányzat
szem

1 2 3
1. Működési költségvetés kiadátai (l.l+..,-t’l.S.) 147 656 571
II. Személyi juttatások 66 514 759
1,2. Msssilzaad6kaeterhelöjánslékok ésszociálishozzájánslási adó 12 873 739
1,3, Dologi Idadások 49 355 052
1.4. Ellátottak pénzbeli jtstlatáaai 7 320 085
1.5 Egyéb tnúködéai célú kiadások I I 594 936
1.6. - az I .5-ből: - Elvonások ás beázetések
1.7. - Garancia- ás kezesség’állalásból kiázetés ÁH-n belülre
IS, -Visszatérítendő lásasogatások, kölcsötsök nyújlása ÁH-n belülre
t.9. -Vistzatéeíteadólámogatások,kölcsönöktörleaztéseÁH-nbelülre
1.10. - Egyéb működési célú támogatások AU-n belülre 5 768 000
III. - Garancia ás kezességvállatásból kiázetés ÁH-n kívülre
1,12, -Visszatésiteadótámogatások,kölcsönöknyújtásaÁH-a kívülre
1,13, - Átkiegészitéaek, ártámogatások
1.14. - Kamatlámogatások
1,15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 826 936
2. Felhalmozási költsésvetés kiadásai (2,1+2,3,42,5,) 7 311 624
2.1. Benslsizésok 5 431 770
2.2, 2,1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bensltázás
2,3. Felújítások 1 879 854
2.4. 2,3,-lsól EU-s forrásbúl megvalósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-böl - Garancia-és kezeaségdillalásból kiálzetés ÁH-o belülre
2.7. - Visszatérítendő tássiogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8. - Visszatérítendő támogatások. kölcsönök töelesztése ÁH-o belülre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-o belülre
2.10. - Garancia-és kezességsállalésból kiázetés AH-o kívülre
2,11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AU-n kívülre
2.12. -Lakástámogatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások állaattitáztartáson kívülre
3. Tartalékok(3.l.+3.23
3.1. Altalástos tartalék
3.2. Céltartalék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (t+2+3) 154 96$ 195
5. Hitel-. kötcsöntörletztés állanaháztartáton kívülre (5.1. ÷ ... + 5.3.)
5. t. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsötsök törlesztése
5.2. Lik’iditási célú hitelek, kölcsötsöktörlesztése pénzúgyi ‚éllalkozásnsk
53 Rövid lejáratú hitelek-. kölcsönök törlesztése
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (G.E + . + 6.4.)
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapirok vásárlása
6.2. Forgatási célú bel(bldi értékpapírok beváleása
6,3. Befektetési célú belföldi érték’papirok sásárlása
6.4. Befektetési célú belföldi éelékpapirok beéltása
7. Belföldi ánantzírozás láadáaai (7.1. +... + 7.4.) 28 662 955
7.1. Államltáztasláson belüli megelólegezéaek folyósítása
7.2. Állambáztareáson belüli megelőlegezések ‚istzaflzetése 2 193 512
7.3. Pénseszközök betétként elltelyezése
7.4. Központi irássyitóazer’i támogatás folyósitása 26 469443
7.5. Pénzügyi lizing kiadásai
8. l’ülfdldi tinantzírozás tdadátai (6.1. ÷ ... + 6.4.)
St. Forgatási célú külföldi értékpapírok sásázlása
8.2. Befektetési célú külföldi éelékpapíeok be”állása
8.3. K~lr~ldi értékpapírok btváltása
8.4. Kalfdtdi hitelek, kölcsönök törlesztése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+~+8,) 28 662 955

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 183 631 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat adatok forintban

I Költségvetési hiány, többlet( költségvetési bevételek9. tor- költségvetési dadátoktsor) C1l-) 17158310

2 Finanazirozáai bevételek, ldadáaoksgysnlege (ftnanszirtzási bevételekl&sor- ünanazirtzáai kiadások I? l5831t
~ 9. sor) (+1-)



I ‚2,rneliéklct a ...12016.(...) önkormányzati rendeletbez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELE K
I. sz. túbkzead eado(okfor(nlban

Sot” Bevételi ingem’ 2036. évi elolrénysat
seam

I 2 3
1. Öntennnsliwaatl működési érne satésai (l,l.+.,.+,l,6.) 68 390 969
It Helyi Ostkosassányzalok műkÖdésének álsalánoa lárnogalása 39 692 703
8.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 21 496 633
1.3. Össkonsiányzatok szociális és gyensaekjóléti feladatainak lámogalása II 573 702
1.4, Önkormányzatok kiallurális feladatainak lánogatása I 911 710
IS. Múködési célú közponlositott clöisáayzatok 107 800
1,6, Helyi ötskonsasyzalok kiegtazisó tamogstaass 6 709 053
2. Működési célú témosatéaok éllnrnlsézlsrtégan betűIt-él 02,1,+,,.+.2.5.1 3 006 400
2.5. Elvonásakés befszetések bevételei
2.2. Működési célú garancia-és kezssségvéllalásból meglérülésak
2,3. Működési célú viaszstériteadö sámogatáook, kölcsösök viaszslésülése
2.4. Működési célú visseatérileodű támogatások, kölcsünok igésybevételt
2.6, Egyéb működési célú támogatásokbsvétetci 3 001 400
2.6- 2,5.-bél EU’s tsnogalaa
3. Fellts’Imesdoi célú támoratésak állarnlsézlartáson beliilrél 03,l,+.,,+3.5.1
3.1, Felhalmozási célú össkonnányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- án kezességvéllalásból negtérülések
3.3. Felhalmozási célú visszatéoilcndö támogatások, kőlcoönbkvissmlérötése
3,4, Felhalmozási célú visszatériteadö támogatások, kölcsősök igénytevélelc
3,5, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3,3,-hőt EU-s lámogatas
4. Rözhalatmi bevételek (4.1+4.2+43+4.3.) 23597080
4.1, Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) 19 400 000
4.8.1. . Vagyoni tipsaoú adók 4 400 000
4.1.2. . Termékek és ozolgáltasások adót 15000000
4.2. Gépjárrnűadó 4 000 000
4.3. Egyéb ánahaaztátati ás szolgáltatási adók
44 Egych közitatslszt bevételek 197 000
5. Működési bevételek t5.I,+,,.+ 5,10,) t3 212 602
SI, Kószlcsértékenités ellstaésléks 300 000
6.2. Szolgáltatások ollesésléke 2569 776
5.3. Közvetisstt szolgáltatások éoléke I 671 762
5.4. Tulajdonosi bevételek 2 589 000
5,5, Ellátási dijak 3 924 366
5.6. Kiozémláassl általános forgalmi adó 2 221 191
5.7. Altslásos forgalmi adó vinszatésisése
5.5, Kamatbevétclrk 5 000
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek b evélt Ici
5.10. Egyéb nüküdési bevételek
6. Felhatmtaiisi bevételek (6,l.+,.,+6.5.)
6.1. lmmateriálisjavak érlékösílése
6,2. tngallaaok érlékesilése
6.3, Egyéb lárgyi eszközök ésiékoaiIéae
6.4. Részeredések ésiékesitésa
6 5 Részesedések negazütéséhez kapcsolódó bevé telek
7. Műlaldési célsl érv em pénzeszteöagle 17.1. + ‚.. + 73.) 230 000
7.1. Működési célú gasaacia-és kezeaségvátlalásból megsérülések All’s kivútról
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások. kölcotnök vi sszalé r. All-a kivtlsől
7,3, Egyéb működési célú átvett pészsazköz 240 000
~4 7,3,-bot hU-t támogassa (kbzvetlsn)
0. Fclltalmosáni célú átvett pénzetzkszök(0,3,+0.2.+83.)
l.a. FelItain. célú gatsutcia’ ós kszeatégvállatásból megsétölések All-a ldvúlröl
0.2. Fethalm. célú visszatériteadő támogatások, külcoönük visszatér. An’s kivolsal
8.3, Egyéb felhalmozási célú átvett pénzesakoz
g~, 5.3.-bot EU-a samogatas (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESENt (I+..,+S) 108 638 971
~ Hitel’. lttlcs’énfrtvélel éllantltéstartéson ks’viilr&! 010.5,+a0,3.)

10.1. Hosszú lejámtú hitelek, kölcoöaök felvétele
10.2. Likviditási célú hitolek,kölcaósükfalvételepészügyi vátlalkozáatól
103. Rövid lejásasú hitelek. kolcsoaük lelvésele

It. Belréldi és”ékpapirnk be”étetei tsl,1. +„.+ 11,4,)

I 1,1. Forgatási cdú belföldi ésték’papirok beváltása, ésléketitóss
11.2. Forgasási célú belföldi éoiékpapirok kibocsátása
13.3. nefoaktctéti célúbelnildi étlékpapirok beváltáaa, étáskeoltése
11.4. Bsfekttléeict Its belibIds eslékpapirok kiboceatósa

82. Manid”énv’iaénvbevélete (82.’. + 12.2.) II 503 645

12.1. EIöző évkölsségvotési maradványának igésybcrélcte II 504 645
822. ElázÓ év vatlalkozast maradvanyásak tgéatybevetelt

1~ Helföldi ftnansairoaés Is evétetei ‚‚3.8. + ... + 333,)

83.1. Allanháziasiáson belüli meeselöle esések
3.2. Allamháztartáooa belüli ntegtlölegezések túrlcgztése

13.3. Betétek megszttatetésa
84. Kiilféldi f,,aanozirtzán bevételei (t4.1.+...14,4.1

14.8, Forgatási célú ktlföldi értékpapivokba”áttása, éslékestldse
14.2, Befektetési célúkölföldi éaIékpapirok beváltáss, éslékcailéae
84.3. Külföldi étiékpapieok kibocsátása
4.4. Kslt’ötdt hitelek, tsötcsüaúk felvétele

IS. Adéaoáglioznea’ leapcaolédé aa,irmazékas ű~ytelele bevételei

16. FINANSZjROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (50+,., +15.) II 504 645

57. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIItOZÁSI BEVÉTELEKÖSSZESENt (9+36) 120053 636



K IA D Á SO K
2. ~ (Ó6MOII artaIoAforinlban

Sor- Kiadási jogcímrk 2006. évi eléirényzal
szánt

I 2 3
1. Müle6désikűlroésvelér kiadáoai (Ii +..+I .5.~ 90 366 712
0.1, Személyi juttatások 20 420 004
1.2. Maakaadókatierhelőjárolékokésszociáliahozzájártalási adó 7 520690
1.3. Dologi kiadások 37 276 709
0.4. Etláiotsak pénzbeli jollaláoai 7 320 085
0.5 Egyéb működési célú kiadások 9 028 336
0.6. - az I 5-hűl: - Elvonások és befizeléaek
17 - Garancia- ás kazességválialásból kidzelés ÁN-a beWlra
0.8. -Visszalérjteodő táasaoratáaok. kölcsönök nyújtása ÁH-a belüire
0.9. - Visszalérilenda tjznogalűaok. kőiccönök törleazséae AN-n bolütre
0,00. - Eoyéb működési célú támogatások Au-n belolre
1.00. - Garancia én krzeaoésvállalásból ki0zrléo Au-n kívülre
1,12, - Visszatérítendő táanocatások, köícaősök nyúiíásaÁáé-a kívülre
1,03. . Askíegészildoels. áríáatoraiások
0.04. - Kamaltámogatások
0.05. - Eovéb működési célú támosatágok öllaaaházrazoésos kívülre 9 820 336
2. Felltalnaozási kíltsérvelés hiaddoní (2.I.+2.1.+2.5.~ 922 000
2.1, Benaltázások 060 000
2.2. 2,0-580 Eli-a forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújítások 762 000
2.4. 2.3.-bál EU-s forrásból megvalósuló felújitás
2,5. Egyéb felltalasozási kiadások
2,6, 2.5.-hőt . Garattcia- ót kezorségvállaláoból kiEselés Air-a be101ro
2.7. - Visszaíóziteadő támogatások. kölcsösöknyújtása AM-n belülre
2.8, - Visszatérítendő tásaasasésok. kólcsönök oörleazoéae AN-n belirro
2.9. . Egyéb frlisalmozáoi célú támasatások ÁN-a beloire
2.00. . Gamecia- ás kosességvállalásbál kiüzalés AN-a kívülre
2.11. - Visszatérítendő lássasatásak, kőlcsőnök nyúilöoa Áll-a kívülre
2.12. - Lakástámogatás
2.03. . Egyéb fallsalmozáoi célú támogatások állasalsáztarsáson kívülre
3. Tartalékok (3.1+3.2.)
3,0. Állalánot tartalék
3.2. Céllarialék
4. KÖLTStGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+39 öl 288 712
S. Hitel-. kölesöntírleozlés államháztartáson kiviilt’e (5.1. + . + 5.3.7
5.0. Hosszú íöiáralú hilelek. kölcsőnöktörlesatése
5,2. Likviditási célú hitelek. kolcsosök lörleoNése pénzürtá vállalkozással’
5,3. Rövid lejáratú tsílelek. kölcsönök tőrleazléae
6. Belföldi értékpaplrok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1. Forsalási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6 2. Porgatási célú belföldi értékpapírok bováltása
6.3. Befekteléti célú bslföidi értékpapírok vásárlása
6,4. nefeklelési célú belföldi érlélsoagírok bevállása
7. Belföldi finanrzirozás kiadásai (7.0. + .. + 7.4.) 28 662 955
7.1. Allataházlartáooa belülí mcpelótasezóoek folyósítása
7.2, Áílamháuarsáson belüli morelólegezések tissmtizelése 2093502
7.3. Pénzeszkösök betéaként elhelyezése
7.4. Péazöe’,i izma kiadásai
7.5. Közpaali irásvitószervi látaoealáeok folyósítása 26 469 443
8. K(tlrdldí rinanszirozás kiadásai (6.0. + ... + 6.3.1
6.1. Forralási célú külföldi értékpapírok vátáríáaa
8.2. nefeklotési célú külföldi értékpapírok bevállása
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása
0.4. Külföldi hitelek. kölcsönök lörleoztése 1
9. FINANSZÍROZÁSt KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+I.) 20 662 955

IG. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9) 119 951 667

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. as. reiőtézetr eelotokforinllaean

I Kíllsést’e tétíl’iauv. lötsttlct ( Isíl Iségicíólbevételek 9. sor- lailloécvetési kiadésok4. sor) (+1-) II 260 259

1. Fieannirozátt ltn’érelck, kiaddsokega’enlrle (tiisaosziroedti bes’élele Isle. sor- finangeírozsiti ladad;issk9. Oar) @/-) -07 050 300



l.3.melléklet a ..J20l6.(...) önkonnányzati rendelethea
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVETELEK
I. sz~ ééölássst adatok forintban

S~~’ Bevételi jogcim 2036. évi előitiínyzat

I 2 3
I. Önkonműnvzat míikiitléoi támtsalánai (Ll,+...+.1,6.)
1,1 Helat_önkonisángyatok_múködététtek_általános támogatása
1.2, Önkormányzatok egyes kőzsaveléoi feladatainak támogatása
t.3. Ösleormáoymtok szociális és gyarmekjöléti feladatainak támogatása
.4. Öttkormáayzalok kulaurália feladatainak námoqaláaa

1.5, Működési célú központosilott elóitányzalok
~„ Hel~s önkonssányzatok Izogaozitö aamogalaear
2. Műkgdési célú támogatások éllamlldatarlástn belűtről ‚2,I.+...+25.) 53 303 369
2.1. Elvonások éo beőzeiéoek bevételei
2.2, Működési_célú_garancia-_és kazeaségvöllalásból_meglérölének
2,3, Működési_célú_‚‘ioamtéailendö támogstáaok. kölmöntök_visozatérúléoe
2,4. Működési_célú_viaazatéaitendá_támogatások._kölcoönök_leénybovélele
2,5, Egyéb működési célú támogatások bevételei 53 303 369
2.6. 23.-hőt EU-s Támogatás
3. Fethalmtzstsi_célú_támoentdrtk állanlráatartéot”_belűlről_(3.1 .+..+3.51
3,1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3,2. Felhalmozási célú garancia-én laezasségvállalásból meglérslléssk
33 Felhalmozási célú viaszaaérileodö támogatások, kölcaöoök visamtéroléne
3,4. Felhalmozási célit visszalérilaadű támogatások, kölmönök igértybevételo
3,5, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-böl EU-s tamogatao
4. Kgchatalmi h evétele le (4.l.+4.2.+43.+4.4.)
4.1. Helyi adók (4.3.1+4.1.2.)
4.1.1. -Vagyoni lípusá adók
4.1.2. . Termékek én ozolgáltatások adúi
4.2. Gópjármúadó
4,3, Egyéb áruhasználnai ős azolgállatási adók
44, Egyéb körjiatalsat bevételek
5. Működési bevételek tS.I.+...+ 510.) 10 274 365
5.1. Készletértékesités ellenértékc
5.2. Szolgáltatások ellenéaiéka
5,3, Közvetilale azolgáltatások értéke 1 429 500
54 Talajdonosi bevételek 3 000 000
5,5. Ellátási dijak 4 298 189
5 6. Kiszámlázott álsaláooa foraatmi adó I 546 476
5,7, Általános forgalmi adó viatzatériléee
5.8. Kassatbevételek
5.9, Egyéb pénzbgyi műveletek bevételei
s,’o, Egyeb mükódöti bevetelek
6. Felhalmozási bevételek (6.l.+...+6.Sj
6.1. Immatetiátiajavak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékeziléte
6.3. Egyéb társ~i eszközök értékasitése
6,4. Réazeaedéaek étlékeallése
~ Réazaaedásrk megtzutaéaéhez kapcsolódó bevetetek
7. Múkiltlégi_célú_átvett_pénamateSaak (7.1 .+_..._+_73.)

7.1, Működési_célú_garancia-_éskezeaségváltalásból_megtérülésekAl1-n_kivúlröl
7.2. Működési célú vienzatéaiteadö támogatások’ kölcsönök visszatér. AH-s kivölrál
7,3, Egyéb műkúdési célú átvett péazaszköz
7~ 7.3.-ból EU-s tamogatás (közvetlen)
8. Felhalmesásicélmiátve It_pétazenzklrök (81.48.2.4-93.1
nt. Felbalm. célú gamact és kezetségvátlalásbél rtaegtérútónek AWn kivölröl
8,2. Felhalos, célú virazatérítetidó támogatások. kölcsönök visszatér. Alt-n kivölrál
0,3. űgyéb feiltalmozási célú átvett pénzeazlsöz
g4, 8.3.’böl EU-s tamogatna (közvetlatt)
9. KöLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI’ ÖSSZESEN: (l+...4’8) 63 577 534

i~. mIcI-._kg lcsn’afelvétel_államltástartáson Ieiv(ilről_(10.l.+Iö.3.)

10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölczönök felvétele
10.2. Likviditási célú Ititetek, kölcaöttök fetvételepénzlg3i vátlalkozáotól
103. Rövid lejáratú hitelek, kölcaönök lelvetela

lb. melrőldi éniékpapirtk bevételei (Ill. +..+ 11.4.)

III. Forgatáai célú belroldi értékpapírok beváltáaa, érréksaitése
11.2. Forgatási célú belf~ldi érlékpapieok kibocsátása
11.3. Befektetési_célú_beWoldi_érlékpapimk beváltáaa,_ótlékesitéca
11.4. Bel’ektetezt celú bellöldt éetékpapirok kibocástása

12. Mantlvánvieé,sv brvéinte (121. + t12.)

12.1. Előző_évkölleégvetéei_maradvátyánakigénybevétele
12.2. Előző ér vállnlkoza.tmaradvasyartak_tgenybavetele

IS. Oelt’éltli_r,nanmgrtzés_hevélelei_(13.1. +_..._+_133.)

13.1. Allamhárlnrláton belöli megelúlegezéoek
3.2. Allamházlarláson beltili megelölegezések törleszlése

13.3. Betétek rtaegnzünleleae
14. KtilFéldi finanszírozás bevételei (13.l.+..14.4l

14.1. Forgatási_célú_kölroldi_éeték’papirokbeváltána,_érlékeottése
14.2. űrfektetési_célúkblűlldi_érlékpapieok_beváltása,_étsékeailéas
4.3. Külföldi érték’papieok kibocsátása

14.4. Kúltöldt Irtlelek, kötcaönök felvétele
IS. Adéssá~lttz tacos_lutpcstlédé_ozdnttaeékoa ilajIelek bevélelei

lő. FINANSZiROZÁSI ISEVÉTELEKÖSSZESEN: (10. + ... +15.)

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSt OE”ÉTELEK ÖSSZESEN: (9+36) 63 577 534



K IA D Á SO K
2. Sr. teibt&esl ‚telotoA’fcrintba’s

Sor-
~ hjadant jagcimelc 2986. es’ elairsss~uat

8 2 3
L Míiködéai kalisésvelés kiadásai (I .l+...+l 5,) 57 259 859
II. Személyi juttatások 38 093 875
8.2. Munkaadókat lerbclóiáns!ékokés azociáliahozzáiársláai adó 5 351 048
‚3. D0105í kiadások 82 078 343

1.4. Ellátotrak pénzbeli jottarásai
1.5 Egyéb moküdási célú kiadások 8 766 600
1.6. . az 1.5-bő’:- Elvonásokés baflzetésak .

1.7. - Garancia-és_kezeaságvállalásb&l_ki8zaséa AU-n_balülre
‚.1, -Vinszatdritendó_támogatások._kölcsősőksyújtása Áu.n bclülrs
8.9. -Vi sozaléritendő támogatások. kolcsésák lórlesztése AH-o balelrs
1,10. — Egyéb_működési célú támogatások_AH-ra belülro
1,11. - Garancia és_kezssségvátlaláakül_kiEzalés_Áss-a_kivalrs
8,82. - Vi sszatéritandő táuoosatáask. kolcsőnök sr~tása AH-ii kávúlrs
1.13. - Askáenúszitéssk. ártámosatások
1,14, - Kaarsattémogatások
1.15. - Egyéb oiőküdési célú támosalások áltamlsázlasiáson kivoirs I 766 600
2. Felhalrsozsisi kőltsésvelés kiadásai (2.1+23+25 6 389 624
2,1, Basulsázások 5 271 770
2.2. 2,1.-bél_Eli’s_forTásból_osagralósatá b’nalsázáa
2.3. Felújilások I III 854
2.4. 2.3.-bél EU-s forrásból magyaléooló felújítás
2,5. Egyáb féllsalmozási kiadások .

2.6. 2.5.-bal - Garsscia- 45 kezasságvállslásbél kifizetés AH-o belülre
2.7. — Visszatérítendő_támogatások._kölcnssökoyújtása ÁH-o brlülrs
2.5. - Viaazstéűtaodő_támogatások. kölcsüook tárisaztése All-a_halálra
2,9. - Egyéb_fslhnlmozási_célú_lásnogarások AH-s_balolrs
2.10. -_Garancia-és_kczeaségvállalásból_ki5zetéa Á}1-n kivütre
2.11. - Visszatérítendő_támogatások. kólcsarsőkssyúitása AH-o_kivúlrs
2.12. - Lakástámogatás
2 13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3. Tnrlnléktk (3.l.+3.2.)
3.1. Altalásos sarsalák
3.2. Céliarlalék
4. KŐLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN ‚1+2+3) 63 679 483
5. Hitel-._kőlcstiot’drleszlés_államháztartáson_lsívlfli’r_(SI._+_.._+ 5.3.)
5,1. Hossza’ leiáratú hitelek. kölcsüoük iörlesztésa
5.2. Ljksiditási célúhilalekkblcsánöklárleszsésepénzáevi vállalkoaásnak
5.3. Rö”id leiáislú hitelek. kölcsőaök törleacuáse
6. Belföldi ét’lélepaptrak kiadásai g6l. + .. - + 6.4.)
6.1, Fogsasási célú belföldi érsákpspirok vásárlása
6,2. Foreasási_célú belföldi_énékpapirokbeváltása
6.3. Befektetési_célú_belföldi_éslékpapirok ‚‘ásárlása
6.4. Befekrelési_célú belföldi_értékpaptrok bsváltása
7. Belföldi (inarsszii’szás kiadásai (71. + .. + 7.4.)
7.1. Allamházlartásos_belüli_mesrelőteoezések_folvósilása
7.2, Államháztartáson belüli megelőlegszések vigseafizetáse
7.3. Péoserckézok betétkéot elhelyezése
7.4. Pénzüeés lizine kiadásai
S. Etilféldi finanszírozás kiadásai (6a. + . + 64.1
8.’. IToroslási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2. Befsklctési_célú külföldi_étlékpapirok_beváttáaa
83. Külföldi éssékpaptrokbevátlása
84. Külföldi hitelek. kütcsöoák tortaszlése
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: fS.+...+8.)

so. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+91 63 679 483

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK És KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sr. léblei:af oeéúslo&forbsthcn

I léeltsérvcldsi hidsy, Iibhlel ( kőllaáaeclásl berélclck 9. tsr-kől Iséavclősi kiadáaak4- oar) 0+!-) -III 949

2- Fisasreirosáol baa’étclck, ldadásske5’c siege (fisnsaalrszáoi besételc kit- oar-sass reir&zdst kiadások 5. Oar) (+1.)



I A.rnelléklet a ...i2016.(...) Önkormányzati renclelethez
Jászboldoghóza Községi Önkormáuyzat2ol6. évi Költségvetés Intézményi feladatokinérlege

B E VÉTELE K
I. s~ téblézot adatok forintban

Set’- Bcvéicli jogcin’ 2016. évi cléininyzat
sLim

1 2 3
I. Önkorsoánvzatm űködési lámocalássi (tl.+..+.l.6.)
I,’, Helyi önkorasányzatok működésének dlsalönse támogatása
0.2. Onkormányzalok egyes közseveldai feladatainak támogatása
1.3. Oskomáiyzalok szociális ée eyermekjóléli feladalalasak támogatása

‚4. Önkormitiyzatskkultorália feladatainak támogatása
.5. Működési célú közposstooinsll elöieáeyzstok

1.6. Helyt önkormaniyzalok Iaeg&azalö lamogalsasi
2. Miikldési célú támonsldnele éllrunliéztartáooie heliilrúl (2.l.+..+.2.5.)
2.1. Elvonások ás beűeelásek bevételei
2.2. Működési célú garancia- ás kezeeségvállalásból meglérúlések
2.3, Müködési célés visszalésálendő támogatások. kölcsenök ‚isszalérolése
2.4. Működési célú visszalésilendű lámogatásck. kölceonök igéaybevélele
2.5. Egyéb működési célú námogasások bevélelei
2.6. 2.5.-bol EU-s lamogelas
3. Felbslmoesisi célú támonalásek államlsázlarláson beliilről (3.1+..+3.53
3.1. Felhalmozási célú őskosmányzali_lámoeslások
3,2. Felhalmozási_célú gesasszis- 45 kezaségváBsdásbbl meglérúlésck
3.3. Felbalniseási célú ‚ásozaséráloidó_lámogalások,_kölcoensük ‘isszalérolése
3.4. Fellsalmozósi célú ‚‘isszaléeilendó_sórnogssásolc._kölcsönök igénybevélele
3.5. Egyéb fglűlalmozáai célú lássogalisok bevélelei
3.6. 3.5.-bel EU-s Ismogaris
4. Kiszhatalmi_bevélelel’ (4.l.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1. Helyi adók (4.1.1+4.5,23
4.1.1. . Vagyoni lipsesú adók
4.1.2. - Termékek ás ozolgöllalisok adu
4.2. Gépjinnáadó
4,3, Egyéb ánalaasználari és szolgáltatási adók
4,4, Egyob Isözbasalms beveselek
5. Műkldéni_bevételek_(5.1+... + 5.103
5.1. Kászlelésiékmulés elleodsiéke
5.2. Szolgállalásolc cllenénékc
5.3. Küzvelilcll szolgilsasások és’léke
5.4. Tulajdonosi bevételek
5.5. Elláligi dijak
5.6. Klerámlázoll állaliesras forgalmi adó
5.7. Általános forgalmi adó ‚ioozalérindss
5.8. Kamarbevórelek
5.9. Egyéb pénocl~ múvelesekbsvélslei
5.50. Egyeb működést bevételek
6. Fell,slmozáni_bevélelel’ {6.L+...+6.53
6.5. lmmascéúlisjavak éslékelilios
6.2. lsagallssrokéetékeslléss
6.3. Egyéb táeg~i eszközök érsékesilése
6.4. Részesedések és’Oékmiséas
~‚s, Reszesedesek megazirssdséhez kapcsolódó beveselek
7. Műkldési_célú_átveti_pénzeszkoizlle(7.I._+_..._+7.3.)
7.1. Műkodéeicélúgarancis-és kgzgsgógvillsltssbölmgglérolégck A}l.olr.ivülril
7,2, Működési célú ‚isssalérilesdö lámagatásek. kölcsösük visszatér, AH-s lei”Olril
73. Egyéb működési célú ás”eso pészeszköz
74 7.3.-bot EU-s lamogatas (közvcllen)
0. Felhalmozási_célú_élve”_pénzeozklzik 18.1.48.2.43.33
LI. Fctlealyn. célú garancia- ás kezességválalásból megréreléeek Al-I-n livOlröl ‚

8.2. FelbaIm._célú_visszaeérilessdi lániagalások,_kelcaesök v’osszalér._ÁH-e Isivülrúl
8.3. Egyéb_fellsslmozási célú álveel pénzeazkóz
1.4, 63,-bal EU-a riennegalia (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI_BEVÉTELEK ÖSSzESEN:_(1+46)

III. Hitel-. lzölcslnfelvélel_dllamltáztaslávosa_kivlls’űl_(10.1+10.33

10,1. Hosszú lejáratú loilelelo, lsólcaelaök felvétele
10,2. Lik’idilúai célú leilelek.kólcelosek feleéselepésszúgyi vállalkozáslól
10 3 <ovid lejasalsa hllelek, kolca050t lelvesele

‚~. Beltil di_érlékpanoirok bevételei_(I II._4.4_11.4.)

I II. Forgalmi célú belroldi érsékpapirok beválláoa, éreékesiláse
11,2. Forgaiáai célú belföldi ériékpapieok_kibocsátása
15.3. Befelietési célú belroldi ésiékpapírok beválláaa.éelékeoinéae
11.4. Belelolelóicé In belibids éssúkpapieok kibozsásósa

12- Nland”ánv_ieéovbe”étete_(12.1. +_12.2.)

12.1. ElIzó év kóllnégveliai nasredványásak igéoybevése Is
02.2. Elozo cv ‚‘allallsozass masadvanyasak seeso-öeveleIe
~ Belt’öIdi noatasziroedI b evilelci (13.1. + ... + ‚3.33 26 469 443

03.1, Allasaalsázlaraáeoos belüli_megelilegezásek
03.2, Allaosásázlarláeon belüli_megelölegerések_lörleszsése

3,3, Közponli iváoyisászervi sárnogalds 26 469 443
534, Betéleiz megozllosclcie

14. Kűllöldi r’osnoziresáo_hevéle Ici_(14.l.+...14.3.)

14,1. Fosgssáeirélúklaltbldi éslékpapirokbeválsáoa, éssékesisése
14,2. Befetaesésicélú külroldi éseék’papisekbeeálláas, éelékesitéag
14,3, Kúlfúldi éelékpapirOk kibocoásása
14 4. KülleIdt áslelele, kolcsőesök lelvele Ig

IS Adúsaáplsoz nests_kapcsolódó_ozárnsazékoa_ligvlelek_bevélelei

1’ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (00.4 ... +15.) 26 469 -043

07. KÖLTSÉGVETÉSI És FINANSzÍROzÁSI BEVÉTELEI’ ÖSSZESENt (9416) 26 469 413



K IA D Á S O K
2. Sr. teiMérjnl adatokforinéban

Sor- Kiadási jogcinnek 2016. évi nlolrányzat
seam

I I 2 3
I. Miiködési klitnénvetén Idadánai (ll+.+l.5.) 26 469 443
I,!. Személy izltalósok 18 568 ‚47
3.2. Munkaadókat herlicIj jántiékok éa azeciália Itozrójárulóai adó 4 570 635
13. Dologi kiadások 3 330 661
1.4. Elláloltak pénzbeli juztatósai
0.5 Ervéb működési célú kiadások
1.6, - az I 5-bök - Elvonások éo kefizetázek
1.7. - Garancia-és kezaaégvúllalásból kitizctéa Ali-a beiöiro
1.8. -Viaazatérilrrzdö táaaogaiások. k&caönök nyújláaa AN-n bniüira
0.9. . Vinazaaériurndó támagaiások. kőlcsönök Iönleazaése Aid-n belülnr
1,10. - Egyéb működési célú tánaogaaásnk ÁH-o kimono
1.11. - Garancia éa kezeanégvállalüsból kifizetés Ási.n ki’ ülve
1,12, - Vioazalérilmdö támogatások. kőlcsönók nyújtása AN-n bivalve
1-33. . Árldegéozináork. üalómoaalisok
1.14, - Kamaltámogytáaok
1.15. - Egyéb ntfö-ödéai célú lámonatások- állandiáztartáson kivúlne
2. Felhalmozási klltaénvelés kiadásai (2.3+2.3+2.51
2.1, Beruhlzágok
2.2. 21-bid EU-s forrásból mrgvalósulóbrrubázás
2-3- Fclújilóaok
24, 23.-bel EU-a fovráaból megvaláarlá felújllds
2,5. Egyéb fellialniozási kiadások
2,6. 2.5.-bid - Garaacja• ás kezoooégvdllaláebel kifizetés AN-n belülre
27, - Vionzaaérúmdónámogaiásek. k-ilcoöaik nyújtása An-n bruIse
28. - Visozalézátenda támagalásole. külcsúnúk taninozláse AN-a belülrc
2-9. - Egyéb felhalmozási_célú aánaomsdaak AN-n belúinc
2.00, - Garancia-_do_kezeoaégeállsléabél IdEznaéa_An-n_kivúlri
2.11, - Vioozazénálntdő rémogatáset_koicaöaok nyújtása_An-n biril~
2-12- - Lakástámogatás
2-13, - Egyéb_felhalmozási_célú_lámosalésrk állaoaltázlaz-tésoa_kivúlra
3. Tasialékok (3W+3.2.)
3-l. Áloslánosnannalék
3.2- Célzadaték
4. KÓLTStGVETÉSI KIADÁSOK ÓSSZESKN (1+2+38 26 469 443
5. hun— kílnsöntönlnoztég_állan’ltoizonrtioon_kívlilt-e_(SI. +_..+5.31
5.’, liooozú_hnijratú hitelek._kúlztönúklárlesctéae
5-2- Likvidilási célúhitelctkölzrötaöklörlesztéae péazúavi’-állalkozásnak
5.3. Rovid lejáratú hitelek. kúlcsonök lörleszléze
6. Belföldi értékpapírok kiadáoa (63. +... + 641
6.1. Forgaláoi_célú belföldi értélzpapirohvásérlésa
62. Foreolási célú belföldi érlékpapirok bzváltáoa
6.3, Eafnktelési_célú belföldi_érték-pepInek vásánlása
64. Befek-teldsi_célú bclföldi_éatéh’papirekbrválhása
7. Belföldi_fonaaasinozáo_kiadásai_(71. + -.._+ 741
7.0, Allantzázlsrzásaa_belüli_rnacrtölegzzések folvóainása
72. Atlanűtáztarlásna bolúli maenhölegezések viascaúzetéon
7.3. Pénzcszközök brlélkéao_elltclvezéae
74. Pénzúo’4 liciao kiadásai
8. Knirdltli tlnantzirazán kiadásai (6.I.+ .. + 6.4.8
St. Forgatáai_célú külföldi éraákpapirokvázárláaa
02. Bcfok’leléoi_célú külföldi_érlék-papirok bc’-áltáoa
83. Külföldi áoiákpaplrok beváltása
04. Külföldi hitelek._külcsönök torheezlése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN~ (5+41.)
i°. I KIADÁSOK OSSIESENI (4+9) 26469 443

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. 5.- „to’a_ote adatok forimbtno

I K6ltsé~vctéai hiány, Iílatstct ( Izíttrénrnlézibcvélclck9. ant- tzlitlvég’-nlási táadáank4. anti (+1-l -26469443

2. Ftnanzemrazáti bevélclck, táadíooke0ycolcge (nnanminoeást lacvélclctz 16. nor-r,nanvn’rmásl Iáadáaok9, nor) (+1-) 26 369 433



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

b

T.’
C

a,

.‚a

a
a

adatok forintban

Bevételek Kiadósok

Sor

Száiji l’icgncvczés 2016. évi clöirányznt Megnevezés 2016. évi előirányzat

I 2 3. 4. 5.

1. Önkormányzatok működési támogatásai 68 490 969 Személyi juttatások 66 514 759
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 56 311 769 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 871 739
3. 2.-bál EU-s támogatás Dologi kiadások 49 355 052
4. Közhatalmi bevételek 23 597 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 320 085
5. Működési célú átvett pénzeszközök 240 000 Egyéb működési célú kiadások 11 594 936
6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok
7. Egyéb működési bevételek 23 486 767
8.

9.
10.
11.

12.

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.-l-5.+7.+...+12.) 172 126 505 Költségvetési kiadások összesen (l.-l-...+12.) 147 656 571

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) II 504 645 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15. Költségvetési maradvány igénybevétele 11 504 645 Likviditási célú hitelek törlesztése
16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17. Betét visszavonásából szán~azó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése
21. Ei-tékpapírok bevételei Központi irányítószervi támogatás 26 469 443

22. Allamháztartáson belüli me~előlegezések visszafizetése 2 193 512

22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 11 504 645 Működési célú finanszírozási kiadások összesen 28 662 955

23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 183 631 150 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 176 319 526
24. Költsé~vetési hiány: - Költségvetési többlet: 24 469 934

25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 7 311 624
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U. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adatok faringban

Bevételek ICiadások
Sor
SZálil Megnevezés 2016. évi előirányzal Mognevezés 2016. évi előirányzat

I 2 3 4 5

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 5 431 770

2. 1 .-bőt EU-s támogatás I .-bőt EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3. Felhalmozási bevételek Felújítások 1 879 854
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11. Tartalékok

12. Költségvetési bevételek összesen: (L-l-3.+4.+6.+...±11.) Költségvetési kiadások Összesen: (1.+3.+5.±...+11.) 7 311 624

13. Hiány belső finanszírozás bevételei (J4+...+I8~ Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek to~~rlesztése
15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövjd lejáratú hitelek törlesztése
US. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
~ 7. Ertékpapír értékesítése Kölcsön to~~rlesztése
~ 8. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belfőldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20±... ±24) Betét elhelyezése
20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai
21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23. Ertékpapírok kibocsátása
24. Egyéb külső finanszírozási bevételek

25 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Összesen
~ (13.+19.) (13.+...±24.)

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12±25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 7311 624
27. Költségvetési hiány: 7 311 624 Költségvetési többlet: —

28. Tárgyévi luány: 7 311 624 Túrgyévi többlet:



3. melléklet a ...!2016. (..) önkormányzati renűelethez

Jászboldogháza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

adatok forintban

Sor- ‘ Évek Összesen
MEGNEVEZES

szám (6=3+4+5)

2015. 2016. 2017.

1 2 3 4 5 6

1.
2.

3.

4.

5. -

6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -



4. ineUélclet a „.12016. (..) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

. . . 2016. évi . .
Sor- 2016. cvi eredeti 2016. cvi

Beveteli joucimek ‚ módositott . . ‚

szam eloirányzat teijesites
eloiranyzat

1 2 3 4 5

Helyi adók 23 400 000

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

3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4. Tárgyi eszköz és az immateriátis jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 197 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 23 597 000
*Az adósságot keletkezletö ügyletekhez történö hozzájárulás részletes szabályairól Szóló 353/2011. (XIL3I.) Konn.
Rendelet 2.1 (1) bekezdése alapján.



5. melléklet a .../2016. (..) önkormányzati rendelethez

Jászboldogháza Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatokforintban

sor- Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása
Szain

T 2 3

2.

3.

4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÍJGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE



6. ‚nellélclet a .../2016. (...) önkornzányzati rendeletliez

Beruházási ~feIhaImozási) kiadások előirányzata beruházásouként

adatokforintban

Kivitelezés kezdési és Felhasználás
Beruházás megnevezése Teljes költség 2016. évi előirányzat 2016. év utáni szükségletbefejezési éve 2015. X1L31-ig

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

Traktor 3 746 500 3 746 500

Szélkerék 508 000 sOs ooo

Ilomokszúrő egység 393 700 393 700

Kisértékű tárgyi eszközök

- Védőnői szolgálat:

szakmai eszközök beszerzése 360 000 160 000

- Közmunkaprograni :

asztfaltvágó korong 50 800 50 800

tnelszöollá 31 750 31 750

bozötvágó (2 darab) 381 000 383 000

fúnyíró (2 darab) 360 020 160 020

ÖSSZESEN: 5 431 770 5 431 770



7. melléklet a .../2016.(.) önkormányzati rendektízez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatokforintban

2016. év utáni
Kivitelezés kezdési Felhasználás

Felújítás megnevezése Teljes költség 2016. évi elöirán~t szükséglctés befejezési éve 2015. XIL3I-ig (6=2-4-5)

1 2 3 4 5 6

Mozgáskorlátozott WC 1 004 634 20t5 242 634 762 000

Aszfaltjavítás 1117854 2015 1117854

ÖSSZESEN: 2 122 488 242 634 1 879 854



8. melléklet a ‚.12016. (..) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:
adatokforintban

Források 2015. 2016. 2016. után Összesen
Saját erő

-_saját_erőből_központi_támogatás
EU-s forrás
Társílnanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen
Személyi] ellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
adatok forintban

Források I 2015. 2016. ( 2016. után Összesen
Saját erő

-_sqját_erőból központi_támogatás
EU-s forrás
Társftnanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft)

Ósszesen:
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12. melléklet ci .../2016.(C) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv xieve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

69500194-11026747

Éves eredeti kiadási előirányzat: 183 631 150.- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

3Onnp 30-GOnap 6Onapon
or Tartozásállomány megnevezése alatti közötti túli Át-iitemezett Összesen:

szám . . . . . .
allomany allomany allomnny

I Állammal szembeni tartozások

2. KÖzponti kÖltségvetéssel szemben fennálló tartozás

~ Elkülőnitett állami pénzalapokkal szembeni
~ tartozás

4. TB alapokkal szembeni tartozás

Tartozásállomány Önkormányzatok és intézmények
~ felé

6. Egyéb tartozásállomány

7. Összesen: I

Jászboldogháza, 2016. január hó 1 nap

költségvetési szerv vezetője



3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

adatok forintban

Sor- ‚.‚ Kedvezmény nélkül Kedvezmények
. Beveteli jogeim ‚„‚ „

szam elerbeto bevetel osszege

. 2 3 4

I Ellátottak térítési díjának méltányosságból történ6 elengedése

2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5. Helyi adóböl biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6. -ebbőL Építrnényadó

7. Telekadó

S. Vállalkozók kommunális adója

9. Magánszemélyek kommunális adója

10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után

II. Idegenforgalmi adó épolet után

1’ Iparűzési adó állandó jelleggel vé~ett iparűzési tevékenység
—- után

13. Gépjánnűadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14. Flelyíségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

IS. Eszközök hasznositAsa utáni kedvezmény, mentesség

ló, E~’éb kedvezmény

II. E~éb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. Összesen:



2. számú ‚4iékoztató tábla

Itlőirányzat-feIIiaSZfláIáSi terv
2016. évre

601 674

113 000

90! 700
223 570

adatokforintban

5 439 270

I 044 665

4182921

701 673

3 680 000

13.

‚4.

Személyi juttatások

85.

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális Itozzájánilási adó

5 439 270

Dologi kiadások

86.

5 439 270

‚7.

I 044 666

l3llátotlak pénzbeli jtitlaláaai

2.számú tájékoztató
Sor- Megtievezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. 01st. Nov. Dcc. Összncn:
szaul

I. Be,’eíte!kk

2. Önkonisányzalok müködési láttiogatásai 7 282 268 5 088 756 5 088 756 5 088 756 5 088 756 5 088 756 10 321 141 5 088 756 5 088 756 5 088 756 5 088 756 5 088 756 68 490 969

~ Működési célú lálnogatások ÁH-ott 250 700 250 700 13 250 700 3 824 077 3 986 538 3 336 538 6 036 538 3 921 939 3 986 538 3 986 538 3 986 538 9 494 425 5631 I 769

~ Feilsaltnozási célú tátnogalások ÁH-on
- belül

5. Közlialaltni bevételek 117 985 116 805 4 188 468 2 706 576 I 916 076 I 913 716 I 916 075 I 885 877 2 782086 2 100 367 2 036 893 I 916 076 23 597 000

6. Működési bevételek I 957 230 I 957 230 I 957 230 I 957 230 I 957 235 I 957 232 I 957 230 I 957 230 I 957 230 I 957 230 I 957 230 I 957 230 23 486 767

7. Felhalmozási bevélelek

8. Működési célú átvett pénzeszközök 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 240 000

9. Felhalmozási célú álvelt pénzeszközök

0. Finanszhlozási bevételek 2 876 161 2 876 161 2 876 161 2 876 162 II 504 645

II, Bevételek üsszesen: 82 504 344 10 309 652 27 381 315 13 596 639 12 968 605 15 192 404 20 250 984 12 873 802 13 834 610 13 152 891 13 039 417 13 476 487 133 631 150

I 2. JCiad’í$Ok

21. Tartalékok

22. Kölcsön nyújlása

23. Fimsanszirozási kiadások 4 399 298 2 205 787 2 205 787 2 205 787 2 205 787 2 205 787 2 205 787 2 205 787 2 205 787 2 205 787 2 205 787 2 205 787 28 662 955

24. Kiaelások összosemt: 17 245 165 13 564 318 17 306 709 86 060 209 84 642 587 13 783 781 86 633 788 13 627 888 16 773 764 13 404 316 83 404 316 17 184 316 183 631 150

~5K~ Egyenleg -4 740 82! -3 254 666 10 074 606 .2 463 570 .8 673 982 1 408 623 3 617 203 .754 086 -2 939 154 -251 425 .314 899 1 292 171

5 439 269

18.

1 044 666

5 439 269

Egyéb működési célú kiadások

4 112 921

Bertlltá7.ások

9.

I 044 666

4112921

5 439 269

601 674

Felújilások

20.

1 044 666

5 439 269

I 647 336

4112921

601 674

1 044 666

4 112 92!

5 439 269

601 674

Egyéb felhalmozási kiadások

I 044 666

5 439 269

4 112921

601 674

860 000

I 044 666

6 682 795

4112921

3 902 392

2 500 000

I 044 666

601 674

4 112 928

155 892

5 439 270

I 380 416

5 439 270

4112921

601 674

I 044 665

2 088 000

4112921

601 674

855 893

I 044 665

66 514 759

4 112 928

60! 674

223 571

155 893

4112921

601 673

985 571

I 566 600

‚2 878 739

601 673

223 578

49 355 052

223 571

7 320 085

1 I 594 936

5 43 I 770
879 854



A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként-beszániítás után

3. számú tájékoztató tábla

3 .számú tájékoztató adatok forintban

Jogciin 2016. évi támogatás összesen

1 2

település üzemeltetési normatívák

zöldterülctkaitantartás 3 744 170

- közvilágítás 5 984 000

köztemető fenntartása I 303 200

-k~zutak, hidak fenntartáSa 3 239 290

- egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 408 091

gyermekétkeztetóS támogatása- dolgozói bértámogatás 6 562 640

- gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása 1 012 977

- pénzbeni ellátásokhoz hozzájárulás 11 000 085

- gyermekjóléti szolgálat

- könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1 911 780

-lakott kültertllCttcl kapcsolatos feladatok támogatása 107 100

- óvodapedagogusok bértámogatáSa 18 883 300

- óvoda működtetési támogatás 2 613 333

Info beszámítás

Osszcsen: 61 769 966


