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Tisztelt Képviselők! 

 

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben 

határozta meg. A koncepció elfogadásakor még nem volt ismeretes az új Államháztartási törvény 

(CXCV tv.), és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, a Stabilitási törvény 

(CXCIV tv.) és annak végrehajtási rendelkezése 353/2011. (XII.30.) Mindezek megismerése után 

lehetetett csak szó az önkormányzat elemi költségvetési tervezetének előkészítéséről. 

A képviselő-testület már tárgyalta és elfogadta a közös fenntartású intézmények 2012. évi 

költségvetéseit, így már ismeretesek a fenntartáshoz szükséges hozzájárulások összegei (óvoda, 

iskola, körjegyzőség). Ezen túlmenően már előzetesen tárgyalta a község 2012. évi költségvetési 

tervezetét. Azonban olyan kérdések merültek fel a költségvetés elfogadásával kapcsolatosan, 

melyeket az elfogadás előtt tisztázni kellett. Így a 2012. évi költségvetési tervezet újból benyújtásra 

kerül a testület elé.  

A 2012. január 30.-án tartott testületi ülésen felmerült kérdések a következők voltak: 

 Révátkelés üzemeltetése, révhajó esetleges értékesítése, 2011. évi pályázati pénz elszámolása 

 Útépítés, vis maioros pénz elszámolása, lakossági hozzájárulás alakulása 

 Nem lakóingatlan bérbeadása, bérleti díj nagyságának meghatározása, szerződés felülvizsgálata 

 Faluközpont kialakításával kapcsolatos tervek, annak számlázása 

 PB gázpalack cseretelep üzemeltetése 

 Közfoglalkoztatás 

 Szociális tűzifa felhasználásával kapcsolatos kérdések 
 

A felvetett kérdésekre az alábbi válaszokat tudjuk adni: 

 Révhajó értékesítése az önkormányzat számára nem jöhet szóba, mivel a pályázatok 

benyújtásakor, vagyis a 2011. évben benyújtott pályázat esetében is, aláírásra került egy 

nyilatkozat, mely szerint a Vének-Győr (Gönyű) révátkelőt az önkormányzat tartósan 

(minimum 5 évig) kívánja üzemeltetni és ez idő alatt nem idegenítheti el. A 2011. évben 

elnyert pályázati pénz (1.063 ezer forint) elszámolására vonatkozó előírások a következők: 

„Az igényelhető támogatás a fenntartáshoz, felújításhoz vagy új eszköz beszerzéséhez 

szükséges összeg legfeljebb 80 %-a”, azonban „A működési támogatás nem haladhatja meg a 

bevétellel nem fedezett, indokolt működtetési költségek 80 %-át.” Az egyedi támogatási 

szerződés alapján „Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés hatályaba 

lépésének napját megelőző keltezésű, illetve 2012. június 15. napját követő keltezésű számla 

nem kerülhet elszámolásra és a Támogatásból kiegyenlítésre.” „Jelen szerződés annak 

minden fél által történő aláírása napján lép hatályba és határozott – a támogatási program 

lezárásáig terjedő – időtartamra jön létre.”  Az egyedi támogatási szerződés 2011. 12. 07. 

napján került ellenjegyzésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Költségvetési Főosztály  

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 



 2 

 

főosztályvezető-helyettese által. Tehát az elszámolási időszak amennyiben nem kíván 2012. 

évben pályázatot benyújtani az önkormányzat 2011. 12. 08. napjától 2012. 06. 15. napjáig 

tart. (Amennyiben pályázni kíván az önkormányzat, az elszámolási végső határideje 2012. 

február 28.) A pályázat alapján a következőkre költheti az önkormányzat a megitélt 

támogatást: mellények, kötél, mentődoboz, lámpák, ponyva, festékek beszerzése, műszaki 

vizsga lebonyolítása. Az aláírt nyilatkozat alapján így is a révet legalább 2016. december 31. 

napjáig kell üzemeltetni, még akkor is, ha nem számolunk pályázati támogatással.  

 Az önkormányzat 2011. év elején vis maioros támogatást igényelt az üdülő övezetben lévő 

Rózsa utca vonatkozásában. A megítélt támogatásról 2012. május 26. napjáig kell elszámolnia 

az önkormányzatnak. A pályázati pénzt (552 ezer forint) utólagosan, az önkormányzati 

elszámolás elfogadásakor kaphatjuk meg. A pályázati pénzből és a hozzá kapcsolódó 236 ezer 

forintos önrészből kell megvalósítani a Rózsa utca megrongálódott aszfaltjának bontását, 

törmelék elszállítását, illetve kátyúzását. 

 Nem lakóingatlan bérbeadásával kapcsolatos Üzemeltetési szerződés 2009.02.05. napján jött 

létre, a szerződés időtartama határozatlan idejű.  Az üzemeltető az üzemeltetésre átadott 

ingatlant a következő feltételekkel üzemeltetheti: 

o üzemeltetőnek biztosítani kell az ifjúsági és gyermektábor megfelelő szakmai 

színvonalon történő üzemeltetését 

o szerződés tárgyát képező vagyon rendszeres, teljes körű, folyamatos és szakszerű 

üzemeltetése 

o üzemeltetésre átvett vagyon működtetése, karbantartása, a szükséges állagmegóvási 

és karbantartási feladatok ellátása 

o a tábort az üzemeltetési időtartam alatt jó állapotban tartani, rendeltetésszerűen 

használni, az általa okozott károkat saját költségén kijavítani 

o az üzemeltető szezonális időre (április 15-től október 15-ig) bérleti díjat köteles fizetni 

- a közműköltségek megfizetése mellett -, a bérleti díj összege 100.000,- Ft/hó 

o a berendezési és felszerelési tárgyak használata során felmerülő javítási munkálatok 

költsége 50.000,- Ft alatt az üzemeltetőt, 50.000,- Ft felett az önkormányzatot 

terhelik, az, hogy az értékhatárhoz kötött javítási munkálatok elvégzése kinek a 

feladata, berendezési és felszerelési tárgyanként vizsgálandó 

Az üzemeltető kérdése, hogy az 50.000,- Ft-os értékhatárt, vagy esetlegesen a tárgyankénti 

vizsgálatot lehetne-e módosítani, mivel jelentősen elhasználódtak az ágyneműk, konyhai 

eszközök, ezek helyett újak beszerzése szükségeltetik. A beszerzés összességében mindegyik 

esetben meghaladja az 50 ezer forintot. 

  „Vének Községért” Közalapítvány az önkormányzattal karöltve pályázatot nyújtott be 

Szigetköz-Mosoni-sík LEADER egyesülethez a civil szervezetek közösségi tér felújításával  
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kapcsolatosan, valamint egy tematikus út kialakításával kapcsolatosan. A tematikus út 

kialakításával kapcsolatosan már költségek merültek fel. A tervezői díj 381.000,- Ft, melyet az 

önkormányzatnak meg kell előlegeznie az alapítvány számára. Amennyiben a pályázat pozitív 

elbírálásban részesül, ez a pénzösszeg elszámolható a pályázat keretén belül, vagyis az 

önkormányzat majd visszakaphatja azt. 

 Pb gázpalackok értékesítésével kapcsolatosan kérdőív került kiküldésre a lakosságnak, 

melynek visszajuttatási határideje 2012. március 1. napja, jelenleg még nagyon kevés 

vélemény érkezett vissza. Ezzel kapcsolatosan így nem tud dönteni a képviselő-testület a 

költségvetés elfogadásakor. 

 A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény hozta létre a közfoglalkoztatás 

intézményrendszerét, mely 2011. szeptember 1. napjával lépett hatályba. Ezen szabályozás 

pontosan meghatározza, hogy a közfoglalkoztatás keretében, milyen jellegű munkákat lehet 

ellátni, vagyis az e törvényben meghatározott feladat, törvény által előírt állami feladat, a 

helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglalt kötelező, vagy esetlegesen önként vállalt 

feladat lehet. További feltétel, hogy a felsorolt feladatok ellátására törvény nem írhat elő 

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyt. Közfoglalkoztatottként az a természetes személy 

foglalkoztatható, aki a munka törvénykönyve alapján munkaviszonyt létesíthet (kivéve aki a 

16. életévét nem töltötte be), a foglalkozást elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló törvény ( 1991. évi IV. tv.)szerint álláskereső, vagy a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesül. Mindazon 

megváltozott munkaképességű személyek, akik rokkantsági ellátásban részesülnek, 

közfoglalkoztatási jogviszonyt nem létesíthetnek. A közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér el kell, hogy érje a közfoglalkoztatott számára a 

közfoglalkoztatást közvetlenül megelőzően folyósított álláskeresési járadék, illetve 

foglalkozást helyettesítő támogatás havi összegét 4 órás részmunkaidős foglakoztatás esetén. 

A közfoglalkoztatottat megillető munkabér csak többletteljesítés esetén haladhatja meg a 

közfoglalkoztatási bért és a közfoglalkoztatási garantált bért.  

 Vének község önkormányzata az 59/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján 50 m3 kedvezményes 

tűzifa vásárlására vált jogosulttá. A rendelet alapján a támogatás összege 12.000,- Ft/m3+áfa, 

mely az erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes ár részbeni fedezetéül szolgál. Ezt az 

összeget az önkormányzatnak 2.000,- Ft/m3+áfa összeggel, valamint szállítási költséggel kell 

kiegészítenie. A támogatott természetbeni juttatás jogosultság feltételeit az önkormányzat 

képviselő-testületének rendeletben kellett szabályozni. A támogatást az erdőgazdálkodók 

által biztosított tűzifa vásárlására fordíthatja az önkormányzat, mely szociális rászorultság 

alapján a helyi lakosság természetbeni támogatására szolgál (a TÜZÉP-től vásárolt tűzifa 

vásárlás nem számolható el ezen támogatási összegből). A támogatást 2012. április 30-ig 

használhatja fel kamatmentesen, melyről 2012. május 31-ig a Magyar Államkincstár felé 

köteles elszámolni (a támogatott önkormányzat nevére szóló számla, a jogosultak részére  



 4 

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 

 

 megállapított határozat és az általuk átvett tűzifa mennyiségére vonatkozó átvételi 

elismervény hiteles másolata alapján összesített, polgármester által aláírt táblázat). 

Amennyiben az önkormányzat a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni, annak 

maradványát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján köteles visszafizetni a központi költségvetés részére. A szociális célú tűzifa 

támogatás felhasználásról már két alkalommal kellett adatot szolgáltatni a Magyar 

Államkincstár számára. 

Vének Község Önkormányzatának az előző évekről két kötelezettsége van, melynek 2012. év 

esetében is eleget kell tennie: 

 Fejlesztés hitel törlesztése, a Faluház fűtési rendszerének korszerűsítésével kapcsolatosan, ez 

éves szinten 385.000,- Ft, melyhez várhatóan 150 ezer forint kamat kapcsolódik, valamint 

 A Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. és Vének Község Önkormányzata között 

létrejött szerződés alapján 225.169,- Ft támogatás, és a hozzá kapcsolódó 43.623,- Ft kamat. 

             

Az önkormányzatnak elsődleges feladata az alapfeladatok finanszírozása, az iskola, óvoda, 

körjegyzőség fenntartása, a védőnői szolgálat működtetése, valamint a közutak, járdák, parkok, 

temetők fenntartása, közvilágítás üzemeltetése, szociális feladatok ellátása. 

Az önkormányzat többlet feladatként végzi a révhajó üzemeltetését. 

Az önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a működési kiadások és bevételek, valamint 

felhalmozási kiadások és bevétel egyensúlyára. A régi önkormányzati törvény alapján a helyi 

önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a korrigált saját 

bevétel összege volt. A kötelezettségvállaláshoz engedélyre nem volt szükség. E szabályok 2012. 

január 1-jétől hatályukat veszítik. Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás szabályait a 

bevezetőben már említett Stabilitási törvény tartalmazza. Az e területet érintő legfontosabb előírás, 

hogy adósságot keletkeztető ügylet kizárólag a kormány előzetes hozzájárulásával köthető. (Ennek 

magyarázata az, hogy a kormány csökkenteni kívánja az államadósságot.) A 2012. január 1. napjával 

hatályba lépő Alaptörvény kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodást ír 

elő, és ezt a helyi önkormányzatok is kötelesek tiszteletben tartani. Az Alaptörvény a költségvetési 

egyensúly megőrzése érdekében az önkormányzat meghatározott mértékű kölcsön felvételét vagy 

más kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a kormány hozzájárulásához kötheti. A Stabilitási 

törvény szabályaiban is ez tükröződik vissza, mely szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyletet kizárólag a kormány előzetes hozzájárulásával köthet. Ez alól kivételt képez néhány eset:  

 megnyert pályázat önrészének vagy a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 

adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, 

 likvid hitel 
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 fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet, amennyiben nem haladja meg egyéb 

önkormányzatok esetében a 10 millió forintot 

 

Az önkormányzat szempontjából adósságot keletkeztető ügyletnek minősül: 

 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása („Vének Községért” Közalapítvány) 

 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 

 szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 

Szintén új szabály, hogy az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 

kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja 

meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. A Stabilitási törvény előírása alapján 

működési célra a jövőben csak likvid hitel vehető fel. Az önkormányzat a „Vének Községért” 

Közalapítvány által benyújtott pályázathoz kezességet vállalt az önerő biztosításához, valamint a 

támogatást megelőlegező hitel felvételéhez. A Stabilitási törvény által ez is hitel felvételének minősül. 

Mindezek alapján az önkormányzat köteles a kormányt előzetesen tájékoztatni az 

adósságkeletkeztetési szándékáról, annak céljáról és várható értékéről. A kormány akkor járul hozzá 

az ügylethez, ha az nem veszélyezteti az államháztartás önkormányzati alrendszere adósságának 

költségvetési törvényben meghatározott mértéke teljesítését, önkormányzati feladat ellátásához 

szükséges kapacitás létrehozását eredményezi, a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított 

legyen és az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az 

önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. A Stabilitási törvény fő szabályként megtiltja új 

fejlesztés indítását, ha az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési 

kötelezettség eléri vagy meghaladja az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. A 

353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján saját bevételnek minősül a helyi 

adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó 

bevétel, osztalék, hozambevétel, tárgyi eszköz, részvény, részesedés értékesítéséből származó 

bevétel, bírság, pótlék és díjbevételek valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülések. Tehát 

a képviselő-testületnek jól át kell gondolnia már a költségvetés elfogadásakor betervezett hitelek 

nagyságát és mértékét mind fejlesztési szempontból, mind működési kiadások fedezete 

szempontjából. 
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Tisztelt Képviselők!  

Az általános bevezető után részleteiben a következőkről kívánom tájékoztatni a testületi tagokat a 

2012. évi költségvetési tervezettel kapcsolatosan.  

Az önkormányzat módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete tartalmazza 

a használható szakfeladatokat.   

A tervezet bevételi és kiadási oldala 19.547.000,- Ft, melyből működési kiadás 17.030.000,- Ft, 

működési bevétel 16.786.000,- Ft, likvid hitelből származó bevétel 244.000,- Ft. Felhalmozási 

kiadások összege 2.517.000,- Ft felhalmozási bevételek 1.893.000,- Ft, felhalmozási hitelből származó 

bevétel 624.000,- Ft. Az egyes szakfeladatok kiadásairól és bevételeiről a következőket szeretném 

elmondani. 

 Útépítés szakfeladaton jelenik meg a vis maioros támogatáshoz kapcsolódó minimális önerő 

kiadásként, illetve az üdülő övezetben lakók hozzájárulása bevételként. Az elvégzendő 

feladatról, illetve az elszámolás módjáról már az előterjesztés elején szóltam. 

 Komp és révközlekedés szakfeladaton került megtervezésre a révész és a rév területének 
rendben tartásához kapcsolódó személyi juttatások, és ahhoz kapcsolódó szociális 
hozzájárulás. Kilenc hónapot fed le a betervezett bér. Dologi kiadásként 680 ezer forint került 
beállításra, melyből meg kell valósítani a révhajó festését, felszereléseinek pótlását valamint 
a műszaki vizsgáztatással kapcsolatos költségek fedezését. A kiadások összessége illetve a 
betervezett bevétel nagysága szükségeltetik a 2011. évben működtetésre elnyert támogatás 
elszámolásához.  A rév működtetésével kapcsolatos kérdésekről már a bevezetőben is 
szóltam. 

 Közutak fenntartása, üzemeltetése szakfeladaton összességében 254 ezer forint 
karbantartási költség került beállításra. Ebből kell esetlegesen megoldani a járdák 
karbantartását is.  

 Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton jelenik meg bevételként az Aranykert tábor 
bérleti díja, a jelenleg érvényben lévő Üzemeltetői szerződés alapján 600 ezer forint került 
beállításra a tervezetbe. Az ezzel kapcsolatos kérdésekről már a bevezetőben szóltam. Itt 
kerül elszámolásra a posta és az önkormányzat által kötött szerződés alapján 57 ezer forint 
bérleti díj is. A szerződés alapján az éves bérleti díj ugyan 68 ezer forint, azonban 2012. 
évben csak a 2011. szeptember 1. napjától 2011. december 31. napjáig, illetve 2012. első hat 
hónapjára tudjuk leszámlázni, ezért került beállításra csupán 57 ezer forint.  

 A Zöldterületek kezelése szakfeladat kiadásai elsődlegesen a közterületeknél, parkok és 
kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, zöldterületek gondozásával, ápolásával 
kapcsolatos költségeket takarja. Így itt kerül megtervezésre a feladat ellátásához szükséges 
fejlesztési kiadás önjáró fűnyíró esetleges beszerzése (127 ezer forint), valamint dologi 
kiadások azok üzemeltetéséhez. 2011. évben ezen a szakfeladaton került elszámolásra a 
bérbe kiadott területek gondozása is, ezzel kapcsolatosan ebben az évben 250 ezer forint 
került betervezésre, ez az elmúlt évből kiindulva 5 hónapos fűnyírást feltételez, havi 50 ezer 
forint értékben.  Mint már a bevezetőben is írtam, a közfoglalkoztatás 2011. év végén 
jelentősen megváltozott. Elsődlegesen arról tudom tájékoztatni a képviselő társaimat, hogy 
az önkormányzat jelzést küldött a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjához, mely szerint 2012. április 1. napjától 2012. június 30. napjáig a hosszabb  
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 időtartamú közfoglalkoztatás keretén belül 2 fő bérére szeretne pályázni. A részletekről a 
közfoglalkoztatási szakfeladatnál tájékoztatom képviselő társaimat. 

 Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton kerül megtervezésre a tiszteletdíjas polgármester 
bére, és a képviselő-testület által meghatározott költségátalánya. Dologi kiadások ettől az 
évtől a 841126-1 Önkormányzati igazgatás szakfeladaton jelenhetnek meg. 

 Az Önkormányzati igazgatási szakfeladaton kerül megtervezésre a Faluház fenntartási 
költségei (villany, víz, telefon, tüzelő egyéb szolgáltatások). Az épület egyes termeinek, 
vizesblokkjának felújításával kapcsolatos pénzeszköz átadás 1.300 ezer forint. Non-profit 
szervezetek támogatása (Vének alapítvány, Területfejlesztési Tanács, Szigetköz 
Térségfejlesztési Tanács), illetve itt került megtervezésre a nyugdíjas klub által benyújtott 
„KOR-TÁRS” pályázathoz az önkormányzat 30 ezer forintos támogatása. Reprezentációra 
éves szinten 200 ezer forint került betervezésre, azonban el kell mondani, hogy a 
reprezentációs költségek minden forintja után 0,50 forint adót kell fizetnie az 
önkormányzatnak. Tehát a betervezett 200 ezer forint 300 ezer forintnak felel meg. A 
halászléfőző verseny az elmúlt évben (fellépők díja, jogdíj megfizetése) 120 ezer forintba 
került, 2012. évre vonatkozólag 200 ezer forint került beállításra, esetlegesen a kutyafogat 
hajtó verseny (2011. évben került megrendezésre első alkalommal) költségeire is tudna így 
fordítani valamennyit az önkormányzat. Betervezésre került a mind a fejlesztési, mind a 
működési hitel után fizetendő kamat. Fejlesztési tartalékként és működési tartalékként 50-50 
ezer forint került beállításra. A szakfeladaton tervezett bevételként jelenik meg a 
halászléfőző verseny nevezési díjából, valamint ehhez a programhoz kapcsolódó szponzori 
pénzekből várható 80.000,- Ft. Az önkormányzat hogy likviditását megtartsa, 244 ezer 
forintos likvid hitel felvételét irányozta elő a 2012. évre vonatkozólag. Ez a működési 
bevételek és kiadások közötti különbözet (a költségvetési hiány finanszírozásával, illetve az 
önkormányzat likviditásának biztosításával kapcsolatos pénzügyi műveletek). A betervezett 
forráshiányt az ÖNHIKI-s támogatással esetlegesen ki lehet váltani, de addig is szigorú 
gazdálkodást kell végeznünk, mivel az ezzel kapcsolatos pályázatok megírására, és 
benyújtására csak április közepén kerülhet sor. Fejlesztési hitel, amennyiben az összes 
beruházást és felújítást meg kívánja valósítani 624 ezer forint szükségeltetik. A betervezett 
fejlesztési hitel szerintem viszonylag magas, illetve az önkormányzat új fejlesztést hitelből 
csak abban az esetben végezhet, ha a működési költségei biztosítottak. Ezen a szakfeladaton 
került betervezésre az építési telkek esetleges értékesítéséből származó 1 millió forint, 
valamint a 2011. évről jelentkező pénzmaradvány 1.762 ezer forint (ez tartalmazza a rév 
üzemeltetéshez elnyert 1.063 ezer forintot, valamint a szociális tűzifa beszerzésére kapott 
762 ezer forintot) is. Fejlesztési maradványa nem volt az önkormányzatnak.  

 Önkormányzati igazgatás szakfeladaton jelenik meg a körjegyzőségi hozzájárulás (magába 
foglalja az építésügyi társulás hozzájárulásait is), mely az elfogadott körjegyzőségi 
költségvetés alapján 3.718 ezer forint. 

 Adók, illetékek kiszabása szakfeladaton került betervezésre az előző év tapasztalatai alapján 
a helyi adókból származó bevételek. A képviselő-testület 2011. év végén nem változtatta a 
helyi adók mértékét. Az adóhátralékok beszedésével kapcsolatosan 2012. január végén 
fizetési felszólítások kerültek kiküldésre, melyben az adózók figyelmét felhívtuk arra 
vonatkozólag, hogy az adó meg nem fizetését esetlegesen letiltással, végrehajtással is 
foganatosíthatja az önkormányzat. 

 Közvilágítási feladatoknál a 2011. évben kifizetett közvilágítási számlákat vettük figyelembe, 
így 530 ezer forint került betervezésre közvilágításra. Üzemeltetési szerződés alapján 386 
ezer forint kerül kifizetésre 2011. évben, eredeti előirányzatként ugyan ez az összeg került 
betervezésre 2012. évre vonatkozólag is. Erről azt kell tudni, hogy még 2003. évben elvégzett  
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közvilágítási korszerűsítést fedezi, az ehhez kapcsolódó szerződésekben pedig 
kötelezettséget vállalt az önkormányzat, hogy 10 éven keresztül az áramot a jelen 
szolgáltatótól fogja vásárolni. Ezen kiadásokhoz 247 ezer forintos áfa kapcsolódik. 

 Város és községgazdálkodás szakfeladaton került betervezésre a falu központjának 
kialakításához kapcsolódó tervek elkészítésének díja, szerződés alapján 381 ezer forint. A 
képviselő-testülettel egyetértésben szeretnénk a következő években megvalósítani, 
egységessé tenni a falu központját, ennek első lépése már megtörtént, hiszen elkészültek 
2011. év végén a tervek. Ezen tervek alapján nyújtott be pályázatot a „Vének Községért” 
Közalapítvány Szigetköz-Mosoni-Sík Leader Egyesülethez. Következő nagy kérdés a Pb- gáz 
cseretelep üzemeltetése. Az önkormányzat a kérdőívek alapján adott válaszok értékelése 
után tudja csak eldönteni, hogy üzemelteti-e továbbiakban is a PB gázpalackok cseréjét. Az 
előterjesztett költségvetési tervezetben 120 ezer forint + ÁFA kiadás és 170 ezer forint 
bevétel került beállításra. Szúnyoggyérítésre 200 ezer forint került betervezésre, bízva abban, 
hogy ebben az évben is lesz pályázati lehetőség ezen összeg kiegészítésére. Az Aranykert 
tábor üzemeltetése 2012. évben várhatóan 750 ezer forint lesz, melyet teljes egészében 
továbbszámlázunk az üzemeltetőnek. A szakfeladaton ez az összeg bevételként is megjelenik. 

  Az Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolások szakfeladaton jelenik meg a 
központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás; 
átengedett személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot megillető, a működésével 
kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben 
meghatározott támogatás. Az önkormányzat számára ezen támogatások jelentős részét havi 
részletekben, az adott hónapban esedékes jogcímek figyelembevételével folyósítja a 
területileg illetékes Magyar Államkincstár. Az egyes szociális feladatok kiegészítő 
támogatásához kapcsolódó állami hozzájárulásokat havi igénylés alapján kapja meg a 
település. 

 Finanszírozási műveletek szakfeladaton jelenik meg az önkormányzat által fizetendő 385 
ezer forintos fejlesztési hitel, valamint a Győr-Szol megállapodás alapján fizetendő 225 ezer 
forintos átadott pénzeszköz is. A fejlesztési hitelről azt kell tudni, hogy 2009. évben vette fel 
az önkormányzat a Faluház fűtési rendszerének felújításához, a hitel lejárata 2019. március 
5., az éves törlesztési részlet nem változik, a számított kamat pedig várhatóan évről-évre 
csökkeni fog. A Győr-Szol-lal kötött szerződés 2015. június 30. napjával fog megszűnni, a 
törlesztés minden évben egyforma. A szerződés alapján előtörlesztési lehetősége van az 
önkormányzatnak. A jelentkező kamatok a város és községgazdálkodás szakfeladaton 
kerültek beállításra. (Az Alapító Okiraton felüli önrész visszafizetésének érdekében a Győr-
Szol várhatóan további lépéseket fog tenni ebben az évben.) 

 Gyógyító megelőző ellátások finanszírozása szakfeladaton került betervezésre a fogászati 
ellátással kapcsolatban felmerülő kiadások (EESZI-vel szerződése van az önkormányzatnak). 

 Óvodai nevelés szakfeladat kiadása megegyezik a 2011. évi kiadással, az önkormányzat 600 
ezer forinttal támogatja a közösen üzemeltetett Nefelejcs Napköziotthonos óvodát.  

 Általános iskolai tanulók oktatása 1-4 és 5-8 évfolyamon a 2012. évi közös fenntartású 
Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola hozzájárulását takarja, a 
képviselő-testületek már elfogadták az intézmény 2012. évi költségvetését, ez alapján került 
beállításra összességében az 1.112 ezer forintos összeg. 

  Rendszeres szociális pénzbeli ellátások szakfeladaton kell megtervezni a hátrányos 
munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segély (RESZ)  
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 valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) költségeit. Az első juttatásnak 90 %-
át, az FHT juttatás 80 %-át vissza lehet igényelni az állami költségvetésből. 

  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon szakfeladaton jelenik meg a szociális törvény 
alapján megállapított ilyen jellegű juttatások. Ezen juttatások 90 %-át visszaigényelhet az 
önkormányzat. 

 Átmeneti segély szakfeladaton kell megtervezni az eseti folyósításra megállapított átmeneti 
segélyt, mely a képviselő-testületek által elfogadott helyi szociális rendelet alapján kerülnek 
kifizetésre. Itt került betervezésre a szociális tűzifa kiosztásával kapcsolatos kiadások is. 

 Temetési segély szakfeladaton csak az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek 
szerint nyújtott temetési segéllyel kapcsolatos kiadások jelenhetnek meg. 

 Rendkívüli gyermekvédelmi segély szakfeladaton kell megtervezni az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás kiadásait, betervezett összeg 30 ezer forint. 

 Közfoglalkoztatás szakfeladaton kerül megtervezésre az önkormányzat által foglalkoztatott, 
szociális kapcsolattartó munkakörbe felvett 8 órás alkalmazott. Az önkormányzat 2012. 
február 1. napjától 1 főt alkalmaz 2 hónapra erre a feladatra. A hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás támogatására az önkormányzat 2012. április 1. napjától 2012. június 30. 
napjáig 2 főre nyújtotta be igényét a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjához. Ezen alkalmazottakat 6 órás munkakörben, garantált közfoglalkoztatási bérért 
(53.850,- Ft/hó/fő) 2012. június 30. napjáig foglalkoztathatja az önkormányzat. A munkaügyi 
központtól 70 %-os támogatást tudunk igényelni. A közfoglalkoztatási bért heti 
bérrészletekben kell kifizetni, ettől a munkáltató a közfoglalkoztatottak kifejezett kérelmére 
sem térhet el. A közfoglalkoztatási bér kifizetés részletekben történik, egy naptári hónapban 
maximum 3 alkalommal teljesíthető. Az első részlet a hónap elejét követő második hétvégén, 
majd ezt követően újabb egy hét múlva és a harmadik részlet a hónap zárását követő héten 
kerül kifizetésre.   

 Közművelődési könyvtári tevékenység szakfeladaton került megtervezésre a Faluházban 
működő községi könyvtár vezetőjének tiszteletdíja, valamint a hozzá kapcsolódó járulék. A 
község könyvtára mozgó-könyvtárként működik, így a feladatok ellátása a községben 
könyvtári szolgáltató helyként történik. A könyvtári szolgáltatást a Kisfaludy Megyei 
Könyvtárral kötött megállapodás alapján tudjuk teljesíteni, melyért a megyei könyvtár 
szolgáltatási díjat számít fel, rajtuk keresztül kerülnek beszerzésre a könyvtári könyvek is. A 
fennmaradó normatívából kerülnek kifizetésre a könyvtáros tiszteletdíja, az esetleges 
könyvek beszerzése, foglakoztatáshoz szükséges anyagok beszerzése, tv előfizetési díja és 
esetlegesen a kiállító terem és tárgyainak rendbetétele. A Győri TKT a normatíva összegét, 
mely várhatóan 2012. évben 520 ezer forint lesz, átutalja az önkormányzat számára, mely 
szigorú elszámolás mellett használhatunk fel. 

 Köztemető fenntartása szakfeladaton elsődlegesen csupán 10.000,- Ft kiadás került 
betervezésre, mely a felmerült áramdíjat, és tűzoltó készülék ellenőrzés díját fedezi. 
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Tisztelt Képviselők! 

Vének Község 2012. évi költségvetési tervezetéről ezt szerettem volna elmondani. Kérném a 

képviselő-testületi tagokat, hogy a számszaki és szöveges előterjesztéssel kapcsolatban felmerülő 

kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg, és azokat megvitatva fogadják el az önkormányzat 2012. évre 

vonatkozó költségvetést. 

 

 

Vének, 2012. február 22. 

 

                                                                                     Kiss Tamás s.k. 

                                                                                     polgármester    
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VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

......./2012. (......) számú rendelet  

tervezete 

 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. 

§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi pénzügyi tervéről 

(költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesteri hivatalra terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 

18.679 E Ft Költségvetési bevétellel 

19.547 E Ft Költségvetési kiadással 

868 E Ft 

244 E Ft 

624 E Ft 

Költségvetési hiánnyal1 

-ebből működési 

           felhalmozási 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg a 

képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

 

                                                           
1
 Amennyiben többlet keletkezik, annak az összegét kell rögzíteni. 
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 (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján 

hagyja jóvá.2 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők 

szerint állapítja meg: 

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg. 

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. 

melléklet szerint részletezi. 

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 

részletezi.       

 (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza 

meg. 

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 

költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a 

közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a       11. - 14. 

mellékletek szerint határozza meg. 

Az önkormányzat a kiadások között 100 E Ft általános tartalékot állapít meg.3 A tartalékkal 

való rendelkezés jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesternek4. 

 

                                                           
2
 Nem kötelező! 

3 Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni. 

 

4
 Amennyiben a képviselő-testület az Áht. 23. § (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel él és a tartalékkel való rendelkezés jogát a 

bizottság(ok)ra, vagy a polgármesterre (elnökre) átruházza, annak kereteiről rendelkezni kell. 
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Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 
 

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület 

fenntartja magának. 

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 

1 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a képviselő-

testület. 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős. 

 (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra nem tervezhető összeg5. 

(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának 

mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, 

és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv 

a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési 

szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv 

azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.6.  

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 

tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert 

tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó utolsó 

napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 15-ig7 az önkormányzat 

körjegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 

(6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 

felhalmozási célú többlet bevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását 

rendeli el. 

(7) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése 

érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az 

önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás 

benyújtásához szükséges igénybejelentést. 

 

                                                           
5  Amennyiben jutalom nem tervezhető arról kell rendelkezni. 
6 Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb 

időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti. 
7
 Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor. 
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Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 

 

(8) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról 

a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.  

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben 

módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A 

polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a 

Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 

azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha 

az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert 

jogszabályváltozás miatt.  A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi 

tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási 

előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. 

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 

polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, (augusztus 31., 

október 30.)8, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év 

közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, 

támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 

követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 

módosítását.  

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés 

fegyelmi felelősséget von maga után. 

 

 

 
                                                           
8
 A döntése szerinti időpontokban. 



 15 

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 

6. § A gazdálkodás szabályai 

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

felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

 (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 

működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a 

szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a 

mindenkori polgármestert terheli. 

(3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi 

előirányzat-módosításokról a körjegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 

nyilvántartást vezeti. 

 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 

valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 

önkormányzat esetében a körjegyző a felelős. 

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Győri Többcélú Kistérségi társulás 

útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a 

körjegyző köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Ez a rendelet  2012. …………………. lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:9 

 

 

 

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

körjegyző polgármester 

 

                                                           
9
 Felsorolni a hatályon kívül helyezett rendeleteket. 
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B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat   

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat 

1 2 3 

1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 975 

2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) 1 825 

2.1. Helyi adók 1 180 

2.2. Illetékek   

2.3. Átengedett központi adók 620 

2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 25 

2.5. Egyéb sajátos bevételek   

2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek   

3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 1 150 

3.1. Áru- és készletértékesítés 170 

3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   

3.3. Bérleti díj   

3.4. Intézményi ellátási díjak   

3.5. Alkalmazottak térítése   

3.6. Általános forgalmi adó bevétel   

3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek   

3.8. Egyéb működési célú bevétel 980 

4.  II. Közhatalmi bevételek   

5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) 11 142 

5.1. Normatív hozzájárulások 11 142 

5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás   

5.3. Központosított előirányzatok   

5.4. Kiegészítő támogatás   

5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása   

5.6. Címzett és céltámogatások   

5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása   

5.8. Egyéb támogatás   

6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 907 

6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) 907 

6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz   

6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   

6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 520 

6.1.4. EU támogatás   

6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 387 

6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)   

6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz   

6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   

6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz   

6.2.4. EU támogatás   

6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   

7.  V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) 1 657 

7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 1 657 

7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása   
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7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   

8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 236 

8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   

8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 236 

9.  VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése   

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) 16 917 

11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 1 762 

11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 1 762 

11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa   

12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 868 

12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) 244 

12.1.
1. 

Értékpapír kibocsátása, értékesítése   

12.1.

2. 
Hitelek felvétele 244 

12.1.

3. 
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése   

12.1.

4. 
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése   

12.1.

5. 
Betét visszavonásából származó bevétel   

12.1.

6. 
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel   

12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) 624 

12.2.
1. 

Értékpapír kibocsátása, értékesítése   

12.2.

2. 
Rövid lejáratú hitelek felvétele 624 

12.2.
3. 

Hosszú lejáratú hitelek felvétele   

12.2.

4. 
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése   

12.2.
5. 

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése   

12.2.

6. 
Betét visszavonásából származó bevétel   

12.2.

7. 
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel   

13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 19 547 

  

   
K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat   

Sor-

szám 
Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat 

1 2 3 

1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 17 174 

1.1. Személyi  juttatások 2 593 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 526 

1.3. Dologi  kiadások 6 001 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5 Egyéb működési célú kiadások 8 054 

1.6.  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   

1.7.    - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 2 340 

1.8.    - Működési célú pénzmaradvány átadás   

1.9.    - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 90 

1.10.    - Működési célú támogatásértékű kiadás 5 430 

1.11.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés   
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1.12.    - Kamatkiadások 194 

1.13.    - Pénzforgalom nélküli kiadások   

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 1 888 

2.1. Intézményi beruházási kiadások 127 

2.2. Felújítások 1 536 

2.3. Lakástámogatás   

2.4. Lakásépítés   

2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai   

2.6. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 

hozzájárulásának kiadásai 
  

2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 225 

2.8.  - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás   

2.9.  - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   

2.10.  - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás   

2.11.  - Pénzügyi befektetések kiadásai   

3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)   

4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 100 

4.1. Általános tartalék 100 

4.2. Céltartalék   

5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 19 162 

6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 385 

6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)   

6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése   

6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   

6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   

6.1.7. Betét elhelyezése   

6.1.8. Egyéb   

6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) 385 

6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

6.2.2. Hitelek törlesztése   

6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 385 

6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   

6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   

6.2.7. Betét elhelyezése   

6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai   

7.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 19 547 

  

   KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat 

 
1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -2 245 

   

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

4. sz. táblázat 

 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- 483 

1.1. Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 868 

1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 244 
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1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 624 

1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) 385 

1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 

1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 385 
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I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten) 
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Sor- 

szám 

Bevételek   Kiadások   

Megnevezés 
2012. évi 

előirányzat 
Megnevezés 

2012. évi 

előirányzat 

1 2 3. 4. 5. 

1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 825 Személyi juttatások 2 593 

2. 
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítése, hasznosítása 
  Munkaadókat terhelő járulék 526 

3. Közhatalmi bevételek   Dologi kiadások 6 001 

4. Támogatások, kiegészítések 11 142 Egyéb működési célú kiadások 7 860 

5. Támogatásértékű bevételek 907 Tartalékok 50 

6. EU támogatás       

7. Működési célú pénzeszközátvétel       

8. 
Működési célú kölcsön visszatérítése, 

igénybevétele 
      

9. Intézményi működési bevétel 1 150     

10.         

11.         

12.         

13. Költségvetési bevételek összesen: 15 024 Költségvetési kiadások összesen: 17 030 

14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 1 762 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

15. Előző évi váll. maradv. igénybev.   Likviditási hitelek törlesztése   

16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   Rövid lejáratú hitelek tölresztése   

17. Hitelek felvétele 244 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.   Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   

19. 
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, 

értékesítése 
  

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok 
vásárlása 

  

20. Betét visszavonásából származó bevétel   
Forgatási célú belföldi, külföldi 

értékpapírok vásárlása 
  

21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel   Betét elhelyezése   

22.     Egyéb    

23.         

24.         

25. Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) 244 Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)   

26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 17 030 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 17 030 

27. Költségvetési hiány: 2 006 Költségvetési többlet: ---- 
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Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 

 

 

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten) 
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Sor- 

szám 

Bevételek   Kiadások   

Megnevezés 
2012. évi 

előirányzat 
Megnevezés 

2012. évi 

előirányzat 

1 2 3 4 5 

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 657 Intézményi beruházási kiadások 127 

2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása   Felújítások 1 536 

3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   Lakástámogatás   

4. Címzett és céltámogatások   Lakásépítés   

5. Egyéb központi támogatás   
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. 

progr., projektek kiadásai 
  

6. Központosított előirányzatokból támogatás   
EU-s forrásból finansz., önkormányzati 

hozzájáurlásának kiadásai 
  

7. Támogatásértékű bevételek   Egyéb felhalmozási célú kiadások 225 

8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 236 Tartalékok 50 

9. EU-s támogatásból származó forrás     194 

10.         

11. Költségvetési bevételek összesen: 1 893 Költségvetési kiadások összesen: 2 132 

12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.   Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   Hitelek törlesztése 385 

14. Rövid lejáratú hitelek felvétele 624 Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése   Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   

17. 
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok 

kibocsátása, érték. 
  

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok 
vásárlása 

  

18. Betét visszavonásából származó bevétel   Betét elhelyezése   

19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel   Egyéb hitel, kölcsön kiadásai   

20.         

21.         

22. Finansírozási célú bev. (13+…+21) 624 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 385 

23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 2 517 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 2 517 

24. Költségvetési hiány: 239 Költségvetési többlet: ---- 
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Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 

 

………….. Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 

fennálló kötelezettségei 

   
 

Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
MEGNEVEZÉS 

Évek 
Összesen 

(7=3+4+5+6) 

2012. 2013. 2014. 
2014.  

után 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Fejlesztési hitel            385                385                385                      1 155     

2. Győr-Szol            225                225                225                225                       900     

3.                                -       

4.                                -       

5.                                -       

6. 
ÖSSZES 

KÖTELEZETTSÉG            610                610                610                225                    2 055     

 

 

 

………….. Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 

  Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
Bevételi jogcímek 2012. évi előirányzat 

1 2 3 

1. Helyi adók                         1 825     

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam   

3. Díjak, pótlékok bírságok                              25     

4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,  
vagyonhasznosításból származó bevétel                         1 657     

5. Részvények, részesedések értékesítése   

6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek   

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés   

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*                         3 507     

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ 
(1) bekezdése alapján. 
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Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 

 

………….. Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 

  Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 

1 2 3 

1. "Vének Községért" Közalapítvány                                           624     

2. likvid hitel                                           244     

3.     

4. 
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES 

ÖSSZEGE                                           868     
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Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2012. február 14. napján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételt 
tett, mely szerint Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(I.17.) önkormányzati 
rendelete A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól bevezető részében tévesen került 
meghatározásra a felhatalmazást adó jogszabály –hely. 
Ezen kívül a Kormányhivatal álláspontja szerint szükséges a rendeletben szereplő ”életvitel” kifejezés 
konkrét, kézzel fogható meghatározása is. 
Mindezek tükrében Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének A szociális célú tűzifa 

támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 1/2012.(I.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata is 

időszerűvé vált, mely a kisbajcsi rendelethez hasonlóan szabályoz. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § bekezdése értelmében: 
„(1) A hatályos jogszabályi rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv jogszabály megalkotásával, a 
módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a módosítást kimondó jogszabályi rendelkezéssel 
módosíthatja. 

(2) Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba lépett jogszabályi 
rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a fordítási hiba kivételével - a jogszabályban 
kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.” 

 

Fentiek alapján ebben az esetben a 1/2012.(I.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, 

egyúttal új rendelet megalkotása a képviselő-testület feladata. 

 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134.§-a értelmében: 
„(1) Ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc napos határidő 

tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a 
megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban 
tájékoztatni. 

(2) A megadott határidő eredménytelen leteltét követően a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb 
eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.” 
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve a javasolt rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Kisbajcs, 2012. február 22.  

 

Tóthné Ács Ildikó s.k. 

mb. körjegyző 

 



 

25 

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 
 

Vének Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

..... /2012. (......) önkormányzati rendelete 
 

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 
 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselô-testület) a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §(1)bekezdésében, valamint a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 32.§ -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. Fejezet 

A rendelet célja  

1. §  
 

(1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat által – a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján – 
biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, 
rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük 
céljáról.  

 

 

A rendelet hatálya  

2. § 
 

E rendelet területi hatálya kiterjed Vének község közigazgatási területére. 

 

E rendelet személyi hatálya a Vének Község közigazgatási területén élő, a Szt. 3. § (1)-(3) 

bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 

 

 

II. Fejezet 
 

Szociális célú tűzifa támogatás 
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3.§ 

 
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete szociális célú tűzifa támogtást nyújthat annak a  

Vének község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy 
albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, ha  
a)  a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg: 

aa) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át,  

ab ) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át,  
b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá 
c) téli fűtését tűzifával oldja meg, és 
d) vállalja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos 

terület, járda tisztán tartását, valamint biztosítja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház higiénikus 

állapotát.  

 

(2) A kérelmek elbírálásánál a képviselő-testület figyelembe veszi azt, hogy a kérelmező önhibáján 

kívül, vagy önhibájából kifolyólag került-e hátrányos helyzetbe, továbbá tesz-e lépéseket annak 

érdekében, hogy változtatni tudjon hátrányos helyzetén, így: 

- munkaalkalmak és jövedelemszerzési lehetőségek felkutatása,  

- munkaügyi központtal való együttműködés 

- józan életmód követése. 

 
(3) A kérelemhez mellékelni kell:  
- jövedelemigazolást,  
- a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi 

szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.) 

- lakbért, albérleti díjat megállapító szerződést,  
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéről az igazolást,  
- közüzemi számlákat,  
- nyilatkozatot a fűtés költségeiről. 
 
(4) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2012. január 27. napjáig nyújtható be.  
 
(5) A támogatás a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel a kérelmező 
2012. évi fűtési költségeinek viseléséhez járul hozzá, figyelembe véve a kérelmező fűtési 
kiadásainak havi összegét. 
 
(6) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa 
formájában. 
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(7) A természetben nyújtott  szociális célú tűzifa támogatás  mennyisége legalább 1 m3, de 
legfeljebb 3 m3 háztartásonként. 
 
(8) Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is 
van, azt a kérelmező közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni. 

(9) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével 
vizsgálható.  
 
(10) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt kötelezettségvállalás teljesítését a képviselő-testület 

ellenőrizheti, mely feltételek teljesítésére a kérelmezőt ötnapos határidő tűzésével – az elvégzendő 

tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólíthatja.  

Amennyiben a kérelmező a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, ugyanazon lakásra 

vonatkozóan a támogatási döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenkét hónapon belül a 

háztartás egy tagja sem nyújthat be Vének Község Önkormányzat Képviselő-testülete, illetve 

Polgármestere döntési jogkörébe tartozó szociális ellátás iránti kérelmet.  

 

(11) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa 
támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, 
katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és 
segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne. Ilyen esetben a támogatás iránti kérelem 
elbírálásához szükséges igazolások előzetes beszerzésétôl is el lehet tekinteni, amennyiben 
vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával is 
megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell. 
 
 

III. Fejezet 
 
 

Hatásköri és eljárási rendelkezések 

4. § 

E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Vének Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete dönt. 

 
5.§ 

(1) Az ellátás iránti kérelmet a Körjegyzőségen lehet elôterjeszteni.  

(2) A kérelem jelen rendelet 1. sz. mellékletében szereplő formanyomtatványon nyújtható 
be, mely tartalmazza a jövedelem-nyilatkozatot és a a szociális ellátások igényléséhez 
felhasználható bizonyítékokról szóló 63/2006. (III.27.) Korm. 1. számú mellékletében 
szereplô vagyonnyilatkozatot is.  

(3) A kérelem az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt nyújtható be. 
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(4) A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról Vének község területén a kérelmező 
gondoskodik. 
 
 

IV. Fejezet 
 

Egyéb rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) E rendelet alkalmazásában vagyonként a Sztv. 4.§ b) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni. 

(2) A rendelet alapján benyújtandó kérelmek esetében is alkalmazni kell a Sztv. 
jövedelmszámítási, és  vagyonnyilatkozat-tételi szabályait.  

V. Fejezet 

Záró rendelkezések 

7.§ 

 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján 12,00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2011. 

(XII.23.) BM rendelet alapján megítélt tűzifa-támogatásokra kell alkalmazni, egyidejűleg Vének 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2012. (I.19.) önkormányzati rendelete a szociális 

célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól hatályát veszti. 

 

(2) Jelen rendelet 2012. május 1. napján hatályát veszti. 

 

Kiss Tamás     Tóthné Ács Ildikó 

polgármester    körjegyző 

 

Kihirdetve: 

2012. ……….. 

 

      Tóthné Ács Ildikó 

            körjegyző 
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Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz 

 

Vének Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 
……./2012. (II…….) 

r e n d e l e t  tervezete 
Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 17.) 

rendelet módosításáról 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2011. évben a törvényi kötelezettségeken alapuló, valamint az 

önként vállalt feladatainak megoldására, az Államháztartásról szóló 1992. Évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 65. §-ában, 

valamint az önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) rendeletét 

(továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1. §. 

(1) Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2011. évi 

költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 

22.763  E Ft Költségvetési bevétellel 

22.763   E Ft Költségvetési kiadással 

0 E Ft 

0 E Ft 

0 E Ft 

Költségvetési hiánnyal 

          működési 

           felhalmozási 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti 

megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 

új 2. számú melléklet tartalmazza.  

2. §. 

(1) A rendelet 3/a; 3/b; 10; 12; számú melléklete helyébe az új 3/a; 3/b; 10; 12; számú melléklet lép. 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Vének, 2012. február …. 

                                Kiss Tamás                                                 Tóthné Ács Ildikó 

                                polgármester                                                mb.körjegyző 

Kihirdetve: 2012. február …. 

          Tóthné Ács Ildikó 

mb. körjegyző 
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Előirányzat nyilvántartás kiadások 

Megnevezés 
Módosított 
előirányzat 

Népszámlá
lás 

RESZ BPJ 
támogatás 

ÖNHIKI 

Rendszeres 
gyermekvédel

mi 
kedvezmény 

Szociális 
tüzifa 

Révhajó 
üzemltet
ésének 

támogat
ása 

Bérkompe
nzáció 

TKT 
támogatás 
átcsoporto

sítása 

Helyi 
adó 

bevétele
k 

Összesen 

Bér és bérjellegű kiadások 
       3 413 
047,00 Ft  

    84 
450,00 Ft    

    34 
000,00 Ft              

    3 531 
497,00 Ft  

Munkáltatót terhelő 
járulékok 

         681 
548,00 Ft  

    20 
521,00 Ft    

    10 
000,00 Ft              

      712 
069,00 Ft  

Dologi kiadások 
       6 093 
000,00 Ft  

     7 
000,00 Ft              

-100 
000,00 Ft  

  55 
000,00 
Ft  

    6 055 
000,00 Ft  

Egyéb folyó kiadás 
         412 
000,00 Ft                    

      412 
000,00 Ft  

Felújítás 
         740 
000,00 Ft                    

      740 
000,00 Ft  

Beruházás 
         437 
000,00 Ft                

 100 
000,00 Ft    

      537 
000,00 Ft  

Támogatás értékű 
működési kiadások 

       6 214 
000,00 Ft                    

    6 214 
000,00 Ft  

Támogatás értékű 
fejelsztési iadások 

                     
-   Ft                    

                  
-   Ft  

Működési célú pénzeszköz 
átadás 

           62 
000,00 Ft                    

        62 
000,00 Ft  

Fejelsztési célú pénzeszköz 
átadás 

                     
-   Ft                    

                  
-   Ft  

Ellátottak pénzbeni 
juttatásai 

       1 766 
631,00 Ft    

     157 
908,00 Ft    

     75 400,00 
Ft  

 762 
000,00 
Ft          

    2 761 
939,00 Ft  

Működési tartalék 
         660 
301,00 Ft      

    56 
000,00 Ft        

-   2 301,00 
Ft    

 500 
000,00 
Ft  

    1 214 
000,00 Ft  

Fejelsztési tartalék 
         138 
000,00 Ft                    

      138 
000,00 Ft  

Finanszírozási műveletek 
         385 
000,00 Ft                    

      385 
000,00 Ft  

Felhalmozási hitel kamata 
                     
-   Ft                    

                  
-   Ft  

Összesen 
     21 002 
527,00 Ft  

  111 
971,00 Ft  

     157 
908,00 Ft  

  100 
000,00 Ft  

     75 400,00 
Ft  

 762 
000,00 
Ft  

                 
-   Ft  

-   2 301,00 
Ft  

             -   
Ft  

 555 
000,00 
Ft  

  22 762 
505,00 Ft  
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Előirányzat nyilvántartás bevételek 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Népszámlá

lás 
RESZ BPJ 
támogatás 

ÖNHIKI 

Rendszeres 
gyermekvédel

mi 
kedvezmény 

Szociális 
tüzifa 

Révhajó 
üzemltet
ésének 

támogat
ása 

Bérkompe
nzáció 

TKT 
támogatás 
átcsoporto

sítása 

Helyi 
adó 

bevétele
k 

Összesen 

Egyéb saját bevételek 
1 805 000,00 

Ft                   
1 805 

000,00 Ft 

Hozam, kamat bevételek 0,00 Ft                   0,00 Ft 

Önkormányzatok sajátos 
bevételei 

7 474 000,00 
Ft                 

555 
000,00 

Ft 
8 029 

000,00 Ft 

Önkormányzatok 
költségvetési támogatása 

6 587 432,00 
Ft   

157 908,00 
Ft 

100 000,00 
Ft   

762 
000,00 

Ft 

1 063 
000,00 

Ft 
-2 301,00 

Ft     
8 668 

039,00 Ft 

Támogatásértékű működési 
bevétel 

1 651 095,00 
Ft 

111 971,00 
Ft     75 400,00 Ft   

-1 063 
000,00 

Ft   
-100 

000,00 Ft   
675 466,00 

Ft 

Működési célú pe. Átvétel 
1 000 000,00 

Ft                   
1 000 

000,00 Ft 

Működési célú hitelfelvétel 0,00 Ft                   0,00 Ft 

Előző évi működési 
maradvány bevétele 0,00 Ft                   0,00 Ft 

Felhalmozási célú 
pénzeszköz átvétel 375 000,00 Ft                   

375 000,00 
Ft 

Lakáshoz utás és fenntartás 
SZJA 0,00 Ft                   0,00 Ft 

Magánszemélyek 
kommunális adója 510 000,00 Ft                   

510 000,00 
Ft 

Értékpapír beváltás 0,00 Ft                   0,00 Ft 

Önkormányzatok 
felhlmozási bevételei 

1 600 000,00 
Ft                   

1 600 
000,00 Ft 

Támgatás értékű 
felhalmozási bev. 0,00 Ft               

100 000,00 
Ft   

100 000,00 
Ft 

Pénzmardvány 
felhalmozási része 0,00 Ft                   0,00 Ft 

Összesen 
21 002 

527,00 Ft 
111 971,00 

Ft 
157 908,00 

Ft 
100 000,00 

Ft 75 400,00 Ft 

762 
000,00 

Ft 0,00 Ft 
-2 301,00 

Ft 0,00 Ft 

555 
000,00 

Ft 
22 762 

505,00 Ft 
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Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

...../2012. (........) rendelete 
 A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 

 
Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 32. § -ában kapott 
felhatalmazás alapján, feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 
I. Fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELEKZÉSEK 

 

A rendelet célja  

 

3. §  
 

E rendelet célja, hogy az Szt. által meghatározott pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint az 
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formák 
igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátások mértékéről, a jogosultság 
feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról. 
 
(2) Az önkormányzat rendeletének alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális 

ellátásokra vonatkozó szabályokat, az Szt., a többször módosított, a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006./III.27./ Korm. rendelet ( a továbbiakban: R), valamint a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Vhr.) előírásait. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 



 

33 

Előterjesztés a 5. napirendi ponthoz 

 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Vének község közigazgatási területére. 

(2) A rendelet személyi hatályát a Sztv. 3.§, 6.§ és 7.§-ai határozzák meg. 

 

 

A rendeletben szabályozott ellátási formák 

 

3. § 

 
(1) Pénzbeli ellátások: 

a) aktív korúak ellátása 
b) ápolási díj 
c) átmeneti segély 
d) temetési segély 
e) szülési támogatás 

 
(2) Természetben nyújtott szociális ellátás: 

a) méltányossági közgyógyellátás 
 
(3) Pénzbeli ellátás helyett részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában is 
nyújtható ellátás: 

a) átmeneti segély 
b) rendszeres szociális segély 
c) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

 
 
(4) Szociális szolgáltatások: 

a) étkeztetés 
b) házi segítségnyújtás 
c) fogyatékosok nappali ellátása 
d) támogató szolgáltatás 

 
 

Hatásköri rendelkezések 
 

4. § 
 

(Pénzbeli és természetbeni ellátások esetén) 
 
 

(1) A képviselő-testület dönt: az Szt. 43/B. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjról és az 
átmeneti segélyről. 
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(2) A polgármester dönt: az átmeneti segélyről a 7. § (5) bekezdés esetében, a temetési segélyről 
és a szülési támogatásról. 
 

Eljárási rendelkezések 

 

5. § 

 

 (1) A ellátás iránti kérelmet a  Körjegyzőségen lehet előterjeszteni.  
 

(2) A kérelemhez  a R. által említett ellátások tekintetében az ott felsorolt mellékleteket kell 
csatolni. Az egyéb ellátások tekintetében jelen rendelet 1. sz. mellékletében szereplő kérelem 
formanyomtatványt, mely tartalmazza a jövedelem-nyilatkozatot és a R. 1. számú mellékletében 
szereplô vagyon-nyilatkozatot kell csatolni. 
(3) Jelen rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formák 
(étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, fogyatékosok nappali 
ellátása) a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben meghatározott formanyomtatványon benyújtott 
kérelemmel vehetők igénybe. 
(4) A rendelet  1. sz. melléklete alapján benyújtandó kérelmek esetében is alkalmazni kell az Szt. 
jövedelemszámítási, és  vagyonnyilatkozat-tételi szabályait.  
 (5) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével 
vizsgálható.  
(6) A jogosultnak megállapított pénzbeli ellátások kifizetése Kisbajcs-Nagybajcs-Vének Községek 
házipénztárából történik. 
(7) A pénzbeli ellátások kifizetésének valamint folyósításának ellenőrzése a Győri Többcélú 
Kistérségi Társulás által működtetett belső ellenőrzés keretében történik. 
 
 
 
 
 
 

II. Fejezet 
 

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
 

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA 
 

6. § 
 
 

(1) Aktív korúak ellátására akkor jogosult a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja, ha 
teljesíti az alábbiakat:  
a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda 

tisztán tartását, 
b) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház higiénikus állapotát biztosítja.  
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(2) Ha a kérelmező, vagy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete az (1) bekezdésben foglalt 
feltételeknek nem felel meg, a körjegyző 5 napos határidő kitűzésével felhívja a kifogásolt 
hiányosságok felszámolására, amelynek teljesítéséről helyszíni szemlén győződik meg. 
 
(3) Amennyiben a kérelmező, vagy az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött 
határidőig nem biztosítja,  
a)a rendszeres szociális segély folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni,  
b)részére foglalkoztatást helyettesítő támogatás nem állapítható meg, illetve a már megállapított és 
folyósított ellátását meg kell szüntetni. 
 
(4)  Amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult családjában  védelembe vett gyermek él, 
a) védelembe vett gyermekenként az ellátás összegének 20%-a, de 
b) összesen legfeljebb 60%-a  
természetben is nyújtható. 
 
(5)  A természetben nyújtott aktív korúak ellátásának formái: élelmiszer, tankönyv, tüzelő 
támogatás, közüzemi díj szolgáltató részére történő átutalása, gyermekintézményi térítési díjak 
kifizetése. 

 

 
Együttműködésre kijelölt szerv 

 
7. § 

 
A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósítása feltételeként 
együttműködésre köteles a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Győri Kirendeltségével. (továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) 

 

 
Beilleszkedést segítő programok típusai 

 

8. § 

 

 (1) A szervezett programok tartalmát, követelményrendszerét az önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás alapján az együttműködésre kijelölt szerv határozza meg. 

 
 

Együttműködési eljárás szabályai 
 

9. § 
(1) A kérelmezőt - kérelme elbírálását megelőzően - tájékoztatni kell az együttműködési kötelezettségről, 

annak tartalmáról, formáiról, a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, az együttműködésre 

kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről, és írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy kérelme kedvező 

elbírálása esetén az együttműködési kötelezettségnek eleget kell tennie.  
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(2) A beilleszkedést segítő program az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra terjed ki.  

(3) Amennyiben a segélyt megállapító határozat a 8. § szerinti együttműködési kötelezettséget ír elő, az 

ellátásban részesülő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az együttműködésre 

kijelölt szervnél személyesen megjelenni, nyilvántartásba vételét kérelmezni, és köteles azzal megállapodást 

kötni. Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell a következőket: 

a) a programról szóló tájékoztatást; 

b) a részvételben történő akadályoztatás esetén a távolmaradás kimentésének módját és határidejét; 

c) a részvétel elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

(4) Az együttműködésre kijelölt szerv részére a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatot meg 

kell küldeni. 

(5) Az együttműködésre kijelölt szerv a programban való részvételről, illetőleg annak elmulasztásáról 

tájékoztatja az eljáró hatóságot. 

 
 

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 
 

10. § 
 

(1) Az Szt. 38. § alapján a jegyző által megállapított normatív lakásfenntartási támogatásra akkor 
jogosult a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja, ha teljesíti az alábbiakat:  
 
a)az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda 

tisztán tartását, 

b)az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház higiénikus állapotát biztosítja.  

 
(2) Ha a kérelmező, vagy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete az (1) bekezdésben foglalt 
feltételeknek nem felel meg, a körjegyző 5 napos határidő kitűzésével felhívja a kifogásolt 
hiányosságok felszámolására, amelynek teljesítéséről helyszíni szemlén győződik meg. 
 
(3) Amennyiben a kérelmező, vagy az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött 
határidőig nem biztosítja, a kérelmet a jegyző elutasítja, vagy a már megállapított támogatást 
megszünteti. 

 
 

ÁPOLÁSI DÍJ 
 

11. § 
 

(1) Az Szt. 43/B.§ (1) bekezdés szerinti MÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSI DÍJ állapítható meg a 
hozzátartozónak, ha 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. 
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(2) A méltányossági ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 80 %-a.  
 
(3) A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi 

jövedelemhatár  
a)nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-a,  
b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a.  

 
(4) Az ápolást végző személy kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem 

gondoskodik 

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről  

aa) az ápolásra szoruló személy létfenntartásához szükséges alapvető élelmiszereket nem szerzi be, 

ab) az ápolásra szoruló személyt nem látja el, 

ac) az ápolásra szoruló személynek rendelt gyógyszereket nem szerzi be, és nem adagolja őket 

megfelelően.  

b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének biztosításáról, különösen 

ba) a fürdetésről, mosdatásról, 

bb) a lakás takarításáról és tisztántartásáról,  

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről. 

 
 

ÁTMENETI SEGÉLY 
 

12. § 
 

(1) A képviselő-testület átmeneti segélyt állapít meg annak a Sztv. 4.§ (1) b) pontjában 
meghatározott vagyonnal nem rendelkező, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem képes 
a) személynek, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, valamint 
b) egyedül élő személynek, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
 
(2) Átmeneti segély adható  
a) egyszeri alkalommal - melynek összege legalább 10.000,- forint, de legfeljebb 60.000,- forint 
lehet, valamint 
b) havi rendszerességgel legfeljebb 12 hónapra, melynek összege legalább 1.000,- forint/hó, 
legfeljebb 10.000,- forint/hó lehet. 
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c) kamatmentes kölcsön formájában is, amelynek legkisebb összege 5.000,- Ft, legmagasabb 
összege pedig 100.000,- Ft lehet. A kölcsön folyósításához a segély jogosultjával a polgármester 
szerződést köt. A szerződésben a polgármester a kölcsön visszafizetésének idejét legfeljebb 10 
havi részletekben engedélyezheti. A kölcsön visszafizetésének módját a polgármester köteles a 
szerződésben meghatározni.  
 (3) Átmeneti segély természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni 
ellátást kell megállapítani akkor, ha 
a) a kérelem erre irányul vagy 
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem 
rendeltetésének megfelelően történik. 
 
(4) A természetben nyújtott átmeneti segély formái: 
a)élelmiszercsomag,  
b) gyógyszertámogatás,  
c) tüzelőanyag,  
d) étkezési térítési díj megfizetése 
e) utazási bérlet 
f) közüzemi számla kiegyenlítése. 
 
(5) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően átmeneti segélyben részesíthető 
kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi 
kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került, és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe 
kerülne. Ebben az esetben a segély megállapítására a polgármester jogosult. Ilyen esetben a 
segély iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások előzetes beszerzésétől is el lehet tekinteni, 
amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával 
is megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell. 
 
(6) Egy naptári évben – aki e rendelet szerint más rendszeres támogatásban nem részesül- legfeljebb kettő 

alkalommal kaphat átmeneti segélyt, melyek együttes összege sem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

minimum mindenkori összegének kétszeresét.  

 
 

 
 

TEMETÉSI SEGÉLY  
 

13. § 

 

 (1) Temetési segélyre jogosult az eltemettető, ha családjában az egy főre számított havi jövedelem 
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 
 
(2) A temetési segély megállapítása szempontjából a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 
300.000,- forint; a temetési segély mértéke ennek 10%-a, azaz 30.000,-Ft. 
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 (3) A temetési segély iránti kérelem a temetés napjától számított 30 napon belül terjeszthető elő a 
Körjegyzőségnél. A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetési 
számlát, valamint a jövedelmi helyzetet igazoló dokumentumokat. 
 

 
SZÜLÉSI TÁMOGATÁS 

  
14. § 

 
(1) Az önkormányzat gyermekenként 30.000,-Ft segélyben részesíti azt a 2. § -ban meghatározott 
személyt, akinek gyermeke született. 
 
(2)A támogatás iránti kérelmet a születést követő 1 hónapon belül a Körjegyzőséghez lehet 
benyújtani.  
A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. 

 
III. Fejezet 

 
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 

 
 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÖZGYÓGYELLÁTÁS  
 

15. § 
 

(1) Az Szt. 50. § (3) bekezdése alapján a jegyző méltányosságból közgyógyellátási jogosultságot állapít 

meg azon rászorult személynek, akinek 

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át, egyedülélő esetén a 200 %-át, továbbá 

b) az igazolt havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 10%-át.  

(2) Kivételes méltányosságból közgyógyellátásban részesíthető az a személy, aki tartós betegségéből 

kifolyólag legalább 3 hónapja gyógyszeres kezelésre, illetőleg gyógyászati segédeszköz rendszeres 

igénybevételére szorul, és  

a) családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át, továbbá 

b) gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.  

(3) Amennyiben a felmerülő gyógyító ellátás költsége az (1) bekezdés b) pont illetve (2) bekezdés 
b) pont szerinti mértéket eléri, de nem tekinthető tartósnak, a kérelmező támogatásáról 
közgyógyellátás helyett gyógyszertámogatás céljára megállapított átmeneti segély formájában kell 
gondoskodni. 
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V. Fejezet 

 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

 
ÉTKEZTETÉS  

 
16. § 

 

(1) Az Szt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott személyi kör számára az önkormányzat térítés 
ellenében szociális étkeztetést biztosít.  
(2) Az étkeztetés történhet:  

a) az étel házhoz szállításával, vagy 
b) a jogosult általi elvitellel. 

(3) A szociális étkeztetést az önkormányzat úgynevezett vásárolt étkeztetés (nem önkormányzati 
intézményben előállított étel vásárlása)  útján biztosítja.  
(4) Az étkeztetésért fizetendő térítési díj mértékét és a nyújtható térítési díjfizetési 
kedvezményeket a képviselő-testület a rendelet 2. sz. mellékletében határozza meg. 

 
 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK NAPPALI 

OTTHONOS ELLÁTÁSA 
 

17. § 
 
(1)  Az önkormányzat az Szt. 63. §-ában szabályozott házi segítségnyújtást a győri Egyesített 

Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kötött ellátási szerződés keretében biztosítja. 
 
 
(2) Az önkormányzat az Szt. 65/C. §-ában meghatározott támogató szolgáltatás elérhetőségét a 

Győri Többcélú Kistérségi Társulás szervező tevékenységével, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés alapján, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sorstárs 
Támogató Szolgálat útján biztosítja. 

 
(3) Az önkormányzat az Szt. 65/F. §-ában meghatározott nappali ellátás elérhetőségét a Győri 

Többcélú Kistérségi Társulás szervező tevékenységével, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 
kötött ellátási szerződés útján biztosítja 

 
 

VI. Fejezet 
 

TÉRÍTÉSI DÍJ 
 

18. § 
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 (1) Az Szt. 115. § (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjat a rendelet 2. sz. melléklete 
tartalmazza. 

 
 

VII. Fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

19. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vének Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a felnőttkorúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször 
módosított 8/2007.(VI.29.) önkormányzati rendelete. 
 
 
 
 Kamocsai Sándor   Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester mb. körjegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: Kisbajcs, 2012. …………….. 
         Tóthné Ács Ildikó 

                                                                  mb. körjegyző 
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2. sz. Melléklet 

 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja 

 
 
 

1. Szociális étkeztetés önköltsége és intézményi térítési díj 
 

Ellátás típusa Önköltség egy egységre (Ft) Intézményi térítési díj (Ft) 

Ebéd szállítással 565+……… 345+……… 

Ebéd szállítás nélkül 565 345 

 
 
 

2.  Szociális étkeztetés személyi térítési díja 
 

Jövedelem kategória 
( jöv./hó/fő) 

Szállított étkezés (Ft/nap) Étkezés (Ft/nap) 

0,- - 42.750,- 276+…. 276,- 

42.751- 345+…. 345,- 

 
 

 
Az intézményi térítési díj Áfát nem tartalmaz. 
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INDOKOLÁS 

 

Vének Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális 
ellátásokat a többször módosított 8/2007.(VI.29.) önkormányzati rendeletével szabályozta. 
 

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. 

törvény 2012. január 1-i hatállyal hatályon kívül helyezte a szociális törvény helyi lakásfenntartási 

támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, azzal, hogy a 2012. január 1. előtt megállapított helyi 

lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban, megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 

31-ig folyósítható. 

Normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása 2012. január 1-jétől az önkormányzat képviselő-

testületének hatásköréből jegyzői hatáskörbe került, ezért a helyi rendeletből a rendelkezéseket törölni kell. 

Az ellátásban részesülők együttműködési kötelezettségének elősegítése érdekében a rendszeres szociális 

segély és a lakásfenntartási támogatás esetében is felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a 

jogosultság megállapítását, illetve a támogatás folyósítását a lakókörnyezet rendezettségének biztosításához 

kösse. A feltétel csak a törvény felhatalmazása lapján megalkotott önkormányzati rendlelet hatályba lépését 

követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható. 

 

A többször módosított 8/2007.(VI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, 

hogy az több olyan rendelkezést tartalmaz, amelyet indokolt hatályon kívül helyezni, így új rendelet 

megalkotása vált szükségessé. 

 

Fentiek miatt kérem a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Kisbajcs, 2012. február 22. 

 

Tóthné Ács Ildikó s.k. 

  mb. körjegyző 
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VÉNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 2012. évi költségvetési tervezete 

 

  

2012.évi 
tervezet 

2011. évi 
felhasználás 

    421100-1 Út építés 
  

    12441 Egyéb építmény felújítás 
  

 
Vis maioros pénz felhasználás, önerő 236 000 Ft 0 

    

 
Kiadások összesen 236 000 Ft 0 Ft 

    46 Lakosságtól átvett pénzeszköz 
  

 
önerő biztosítása 236 000 Ft 0 

    

 
Bevételek összesen 236 000 Ft 0 Ft 

    503020-1 KOMP ÉS RÉVKÖZLEKEDÉS 

  

    511116 Alapbér Mt. alapján 

  

 
90.000,- Ft x 1 hó 90 000 Ft 1080000 

 
93.000,- Ft x 8 hó 744 000 Ft 

 514246 Étkezési hozzájárulás 

 
12000 

53111 Szociális hozzájárulási adó 

  

 
27 % járulék 225 000 Ft 291600 

5461 Hajtó és kenőanyag 
  

 
előző év alapján 110 000 Ft 90422 

54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 
  

 
 hajófelszerelések 200 000 Ft 6832 

54921 Anyag beszerzés 
 

2472 

55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 
  

 
áramdíj 5 000 Ft 1892 

55218 Karbantartás, kisjavítás 

  
 

festés, kisebb javítások égők, lámpabúrák, motor javítása 200 000 Ft 54080 

55229 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 

 
2772 

5532 Vásárolt közszolgáltatás 

 
3000 

56111 Vásárolt termék és szolgáltatások Áfája 

  

 
27 % -os ÁFA 143 000 Ft 43039 

57221 Munkáltató által fizetett szja 

 
3000 

57219 Különféle befizetések 

 
22130 

 
Révhajósok Országos Szövetsége Tagdíja 16 000 Ft 

 

 
Egyéb befizetések 6 000 Ft 

 
    
 

Dologi kiadások összesen 680 000 Ft 229 639 Ft 
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KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 739 000 Ft 1 613 239 Ft 

91212 Szolgáltatások ellenértéke 
  

 
Jegyeladás 150 000 Ft 129100 

    

 
Működési bevételek öszesen 150 000 Ft 129 100 Ft 

 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 150 000 Ft 129 100 Ft 

    

    522110-1 KÖZUTAK FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE 

  

    55218 Karbantartás, kisjavítás 

  

 

utak, járdák karbantartása, révhez vezető út 
karbantartása 200 000 Ft 10000 

    56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja 

  
 

27 %-os Áfa figyelembe vétele 54 000 Ft 8500 

5642 Számlázott szellemi tevékenység 

 
24000 

    
 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 254 000 Ft 42 500 Ft 

    

    682002-1 NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA 

  
    93219 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 

  
 

Aranykert tábor bérleti díja 600 000 Ft 600000 

 
Posta helyiség bérleti díja (éves szinten 68.000,- Ft) 57 000 Ft 

 

 
Felhalmozási bevétel összesen: 657 000 Ft 600 000 Ft 

    

    813000-1 ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE, KÖZTERÜLETEK, PARKOK 

 

    13132 Egyéb gép beszerzés 

 
119920 

 
önjáró fűnyíró beszerzés 100 000 Ft 

 182211 Beruházás áfaja 27 000 Ft 29988 

5461 Hajtó és kenőanyag 

  

 

benzin beszerzés 25 000 Ft 30157 

54921 Anyag beszerzés 
 

6192 

55218 Karbantartás, kisjavítás 

  

 

fűnyírók javítása 25 000 Ft 8380 

5611111 Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA-ja 

  
 

27 % -os ÁFA 13 000 Ft 11183 

56319 Egyéb dologi kiadások 
  

 

Fűnyírás szerződéses alapon (5 hó x 50.000,- Ft) 250 000 Ft 250000 

    
 

Dologi kiadások összesen 313 000 Ft 455 820 Ft 

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 440 000 Ft 455 820 Ft 
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    91324 Ködbér, egyéb kártérítés 
 

155000 

841112-1 Önkormányzati jogalkotás 

  

    52211 Államányba nem tartozók tiszteletdíja 

  

 
60.000x12 hó=720.000 720 000 Ft 720000 

52212 Állományba nem tartozók egyéb juttatása 

  

 
utiktg.átalány 32.625 Ft/hó 392 000 Ft 380625 

 
Bér és bérjellegű kiadások 1 112 000 Ft 1 100 625 Ft 

    53111 Szociális hozzájárulási adó 

  

 

27 %-os hozzájárulás 194 000 Ft 194400 

    

 

Munkáltató által fizetendő járulék 194 000 Ft 194 400 Ft 

    5431 Irodaszer 

 
0 

54722 Kisértékű tárgyieszköz 

 
3992 

55111 Telefondíjak 

 
39173 

561111 Vásárolt termékek áfája 

 
998 

56319 Egyéb dologi kiadás 

  
 

Dologi kiadások összesen 0 Ft 44 163 Ft 

    
 

Kiadások összesen 1 306 000 Ft 1 339 188 Ft 

    841126-1 Önkormányzati igazgatási tevékenység 
  

    1243 Épületek felújítása 
  

 
vizesblokk felújítás, vagy pályázathoz pénz átadás 1 300 000 Ft 0 Ft 

    38125 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek 38780 

 

Alapítványok támogatása, Vének alapítvány 50 000 Ft 
 

 
Területfejlesztési Tanács (25 Ft/lakos) 5 000 Ft 

 

 
Szigetköz Felső Dunamente Térségi Fejlesztési Tanács 5 000 Ft 

 

 
"KOR-TÁRS" pályázati önrész 30 000 Ft 2000 

 
Működési célú Pe. átadás ÁH. kívülre 90 000 Ft 40 780 Ft 

5431 Irodaszer, nyomtatvány 

  
 

Irodaszerek, előző évek tapasztalata alapján 10 000 Ft 2488 

5451 Tüzelőanyag beszerzés 

  

 

előreláthatólag 150 000 Ft 127528 

54712 Kisértékű te. Beszerzés 

  

 

egyéb beszerzés 20 000 Ft 93556 

5491 Egyéb készletbeszerzés 

  
 

Tisztítószerek és egyéb anyag beszerzések 20 000 Ft 19954 

55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 

  
 

Telefondíjak, internet előfizetési dij 170 000 Ft 122996 

55223 Szállítási szolgáltatás 
 

15600 
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55215 Villamosenergia szolg.díja 

  

 

áramdíj tapasztalat alapján 130 000 Ft 119922 

55217 Víz és csatorna díjak 

  

 

Víz és csatorna díjak előző évek alapján 35 000 Ft 24280 

55218 Karbantartás, kisjavítás 

  

 

év közben elvégzendő kisjavítások 50 000 Ft 40904 

55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás 

  

 

posta ktg, szemétszállítás 100 000 Ft 112172 

5532 Vásásrolt közszolgáltatás 

 
40210 

5561 Pénzügyi szolgálataás kiadásai 

  

 
banki költségek 90 000 Ft 89221 

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 

  

 

átlagosan 160 000 Ft 248771 

56213 Reprezentáció 

  
 

halászlé főző verseny 150 000 Ft 202823 

 
mikulásnapi csomagok 

  
 

egyéb reprezentáció 50 000 Ft 
 

 
reprezentáció utáni fizetési kötelezettség 100 000 Ft 

 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 

  
 

halászlé főző verseny,  200 000 Ft 239826 

 
programkövetés KataWin 45 000 Ft 

 
 

Webhosting szolgáltatás 60 000 Ft 
 57219 Különféle díjak adók befizetése 

  
 

épületbiztosítás díja 40 000 Ft 48243 

573111 Működési kamatkiadások telj. Áht. Kívül 50 000 Ft 38608 

573121 ÁH.kív. Fejlesztési hitel kamata 

  

 
kedvezményes kamatozású kölcsön utáni kamat 150 000 Ft 146665 

    592 Tartalék 

  

 
működési tartalék 50 000 Ft 

 

 
fejlesztési tartalék 50 000 Ft 

 

 
Dologi kiadások összesen: 1 880 000 Ft 1 733 767 Ft 

    

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 270 000 Ft 1 774 547 Ft 

    46425 Műk. Célú tám. Értékű bevétel 
 

41060 

91212 Szolgáltatások ellenértékének előirányzata 

 
84000 

 

nevezési díj halászlé főző verseny 40 000 Ft 
 

 

szponzori támogatás 40 000 Ft 
 91229 Egyéb sajátos bevétel 

 
14797 

9162411 Kamat bevétel 
 

522 

93217 Önkormányzati lakótelek értékesítés 

  
 

építési telek értékesítés 1 000 000 Ft 
 933211 Osztalék, hozam bevétele 

 
68724 

9811 Előző évi pénzmaradvány 

  
 

működési, rév támogatás, szociális tüzifa 1 762 000 Ft 
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45231 Egyéb belföldi forrásból származó működési hitel 
  

 

az önkormányzat műk. nehéz. megold. 244 000 Ft 
 

 

fejlesztési hitel 624 000 Ft 
 

    

 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 710 000 Ft 209 103 Ft 

    841126-5 Önkormányzati igazgatási tevékenység 

  

    37315 Működési célú támogatás értékű kiadások 

  

 
Körjegyzőségi hozzájárulás 3 718 000 Ft 5119000 

    

 
Kiadások összesen 3 718 000 Ft 5 119 000 Ft 

    841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése 
  

    91123 Bírságból származó bevétel 
 

24904 

92214 Magánszemélyek kommunális adója 

  
 

hétvégi telkek után 10.000,- Ft/év 520 000 Ft 537500 

92215 Idegenfogalmi adó 
  

 

eltöltött vendégéjszakák után 10 000 Ft 6000 

922171 Állandó jelleggel végzett tevékenysé utáni adó 

  
 

iparűzési adó 500 000 Ft 611084 

922181 Pótlékok 25 000 Ft 30981 

92314 Gépjárműadó 

  
 

Várható bevételek 620 000 Ft 680770 

92327 Termőföld bérbeadás 
 

3058 

9261 Talajterhelési díj 
  

 
kivetések alapján 150 000 Ft 154059 

    

 
Bevételek összesen 1 825 000 Ft 2048356 

    841173-1 Statisztikai tevékenység 
  

    52 Külső személyi juttatás 
 

84450 

53 Munkaadókat terhelő járulék 
 

20521 

55 Dologi kiadások 
 

7000 

    

 
Dologi kiadás összesen 

 
111971 

    841402-1 KÖZVILÁGÍTÁS FELADATOK 

  

    55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjainak előirányzata 

  
 

előző évi tapasztalok alapján 530 000 Ft 517680 

55218 Karbantartás kisjavítási szolgálatások előirányzata 

  
 

Közvilágítás üzemeltetése tartós szerz. alapján 386 000 Ft 386512 

56111 Vásárolt termék és szolgáltatás áfája 
  



 

49 

 

25 % áfa 247 000 Ft 226050 

 
Dologi kiadások összesen: 1 163 000 Ft 1 130 242 Ft 

    

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 163 000 Ft 1 130 242 Ft 

    

    

    

    

    841403-1 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 

  

    1254 Egyéb építési költségek 

  

 
Falu központjának kialakítása, tervek készítése  300 000 Ft 

 18 Előzetesen felszámított áfa 81 000 Ft 
 38125 Működési célú pénzeszköz átadás 

  

 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodás 2011. évi tagdíj 50 000 Ft 50026 

55213 Szállítási szolgáltatás 
 

4000 

55217 Víz és csatornadíjak 

  
 

közkifolyók díja 45 000 Ft 44588 

55218 Karbantartás, kisjavítás 

 
8000 

55219 Egyéb fenntartási kiadások 

 
5721 

555121 ÁH. kívülre tovább szla szolg. 

  
 

Aranykert tábor üzemeltetési díjainak tovább szla. 750 000 Ft 786784 

56111 Vásárolt termék és szolgáltatás áfája 

  
 

áfa 130 000 Ft 62175 

56319 Egyéb dologi kiadás előirányzata 

 
90000 

 

PB gázpalackok cseréje  120 000 Ft 
 

 

Gázcseretelep biztosítási díj 20 000 Ft 
 

 

szúnyog-gyérítés 200 000 Ft 
 

 

hóeltakarítás 25 000 Ft 
 573221 Felhalmozási kamatkiadások 

 
75206 

 
Győr-Szol-os  támogatás után 44 000 Ft 

 

 
Dologi kiadások összesen: 1 384 000 Ft 1 126 500 Ft 

    
 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 684 000 Ft 1 126 500 Ft 

    91211 Áru és készletértékesítés bevételei 

  
 

PB gáz értékesítés 170 000 Ft 163800 

9141221 ÁH. kívülre tovább. Szolg. bevételei 

  

 

Aranykert tábor üzemeltetési költségeinek befizetése 750 000 Ft 750453 

    

 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 920 000 Ft 914 253 Ft 

    841901-9 Önkormányzatok elszámolása 

  
    92311 SZJA helyben maradó része 
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Szja 8 % 1 882 000 Ft 2250720 

92312 SZJA jövedelem különbség mérséklése 

  

 

jöv.diff. miatt 4 201 000 Ft 4353052 

94211 Normatív állami hozzájárulás lakosság száma alapján  

 

 
MÁK tájékoztatása szerint 4 379 000 Ft 3600000 

94212 Normatv állami hozzájárulás feladatmutató alapján 

  

 
MÁK tájékoztatása szerint 

 
1122000 

94312 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 

  

 

megállapított szociális kiadások után igényelhető állami 
támogatás 680 000 Ft 1021039 

94421 Központosított előirányzat 

 
1063000 

94521 ÖNHIKI 

 
1100000 

94729 Egyéb központi támogatás 

 
762000 

 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 142 000 Ft 15 271 811 Ft 

    841906-9 Finanszírozási műveletek 

  

    43141 Fejlesztési hitel törlesztése 

  

 
2009. évi szerződés alapján 385 000 Ft 385 244 Ft 

 
Győr-Szol átadott pénzeszköz  225 000 Ft 

 

    
 

Kiadások összesen 610 000 Ft 385 244 Ft 

    843044-1 Gyógyító, megelőző ellátások finanszírozása 

  
    5531 Vásárolt közszolgáltatások 

  

 

Fogászati ellátás, illetve ügyeleti díjra fizetett hozzájárulás 15 000 Ft 16500 

55229 Egyéb üzemeltetés 
 

794 

    
 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15 000 Ft 17 294 Ft 

    851011-5 Óvodai nevelés, ellátás 

  
    37315 Működési célú támogatás értékű kiadások 

  
 

Óvoda 600 000 Ft 600000 

    
 

Kiadások összesen 600 000 Ft 600 000 Ft 

    852011-5 Általános iskolai tanulók 1-4 évfolyam 

  

    37315 Működési célú támogatás értékű kiadások 

  
 

Iskola 556 000 Ft 581000 

    
 

Kiadások összesen 556 000 Ft 581 000 Ft 

    852021-5 Általános iskolai tanulók 5-8. évfolyam 
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37315 Működési célú támogatás értékű kiadások 

  

 
Iskola 556 000 Ft 600000 

    

 
Kiadások összesen 556 000 Ft 600 000 Ft 

    882111-1 RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 

  

    583111 Tartós munkanélk. Rendsz. Szoc. seg. 

  

 

átlagosan 2 fő  500 000 Ft 479355 

5831114 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

  

 

átlagosan 2 fő  500 000 Ft 532230 

    

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 000 000 Ft 1 011 585 Ft 

    

    

    

    882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
  

    5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 140 000 Ft 32 500  

    

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 140 000 Ft 32 500 Ft 

    882117-1 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
  5832181 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 

133 400  

    

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 Ft 133 400 Ft 

    882122-1 Átmeneti segély 
  

    5831171 Pénzbeni átmeneti segély előző év alapján 100 000 Ft 90000 

5831223 Természetben nyújtott átmeneti segély, szállítási költség 850 000 Ft 62543 

58313 Önkormányzat saját hatáskörében nyújtott pénzbeni  120 000 Ft 115500 

58314 Önkormányzat saját hatáskörében nyújtott természet 70 000 Ft 80500 

    
 

Kiadások összesen 1 140 000 Ft 348 543 Ft 

    882123-1 TEMETÉSI SEGÉLY 

  

    5831172 Pénzbeni temetési segély 

  

 

temetési segély 30 000 Ft 0 

 

Kiadások összesen 30 000 Ft 0 Ft 

    882124-1 RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 

  
    5831184 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 30 000 Ft 15000 
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Kiadások összesen 30 000 Ft 15 000 Ft 

    882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
  5832171 Pénzbeli támogatás 0 Ft 10 500 Ft 

    

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 Ft 10 500 Ft 

    890441-1 KÖZFOGLALKOZTATÁS 

  

    511116 Mtv. Alapján foglalkoztatottak bére 

  

 
1 fő X 2 hó X 71.800,- Ft 144 000 Ft 381000 

516216 Részmunkaidősök bére 

 
312000 

 
2 fő 2012.04.01.-2012.06.30. 53.850,- Ftx2főx3 hó 323 000 Ft 

 

 
Bér és bérjellegű kiadások 467 000 Ft 693 000 Ft 

    53111 Szociális hozzájárulási alap 

  
 

27 %-os járulék 44 000 Ft 
 

 

27 %-os járulék 19 000 Ft 93548 

 
Munkáltatót terhelő járulék 63 000 Ft 93 548 Ft 

    
 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 530 000 Ft 786 548 Ft 

    46411 Átvett pénzeszközök 

  
 

közfoglalkoztatás támogatása (80 %) 130 000 Ft 566595 

 
közfoglalkoztatás támogatása (70 %) 257 000 Ft 

 
    

 
Bevételek összesen 387 000 Ft 566 595 Ft 

    

    910123-1 KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG 

  

    13132 Egyéb berendezés beszezése 0 80102 

182211 Intézményi beruházás áfa 0 20025 

    
 

Felhalmozási kiadások összesen: 0 100127 

    52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 

  
 

Könyvtárosi tiszteletdíj 15000Ftx12/hó 180 000 Ft 150000 

 
Bér és bérjellegű kiadások összesen 180 000 Ft 150 000 Ft 

    5331 Egészségügyi hozzájárulás 

  

 
tiszteletdíj után 44 000 Ft 36450 

 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen 44 000 Ft 36 450 Ft 

    54411 Könyv beszerzés 

  
 

könyvek esetleges beszerzése 20 000 Ft 11919 
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5431 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 

  

 
irodaszerek 10 000 Ft 7881 

54711 Szakmai anyagok beszerzése 

  

 
foglalkozásokhoz anyagok beszerzése 80 000 Ft 48168 

54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 

  

 
egyéb beszerzések 

 
59534 

55223 Szállítási szolgáltatások 

 
1400 

55218 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás előirányzata 28 000 Ft 
 

 
könyvtári helyiség nagy karbantartása   

 
148049 

 
kiállító terem és tárgyak rendbetétele 

  55219 Fenntartási költségek 

  

 
TV előfizetési díj 48 000 Ft 44016 

561111 Vásárolt termékek áfa 60 000 Ft 71234 

    56319 Egyéb dologi kiadások elszámolása 

  
 

programok szervezése 50 000 Ft 
 

    
 

Működési kiadások összesen 296 000 Ft 392 201 Ft 

    
 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 520 000 Ft 678 778 Ft 

    46416 Működési célú támogatásértékű bevétel TKT 
  

 
mozgókönyvtár támogatása 520 000 Ft 680000 

    

 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 520 000 Ft 680 000 Ft 

    

    960302-1 Köztemető fenntartás, működtetés 
  55215 Villamosenergia díjak 2000 787 

55219 Egyéb üzemeltetési költség 6000 5999 

5611111 Vásárolt termékek áfája 2000 1696 

    

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10000 8482 

    91219 Egyéb sajátos bevétel 0 6000 

    

 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 6000 
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Előterjesztés a6. napirendi ponthoz 

Társulási megállapodás módosítása 

 
Határozati javaslat: 
 

  1.)   A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte a Társulási 
Megállapodás módosításának javaslatait és azt elfogadja. 
 

  2.)   A Tanácstagok vállalják, hogy az általuk képviselt települések képviselő 
testületeivel a Társulási Megállapodás módosításának javaslatait megismertetik, azt 
jóváhagyásra javasolják, melyről a határozatot a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
Szakmai Munkaszervezete részére haladéktalanul megküldik. 

 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Borkai Zsolt, elnök 

 
 
A Társulási megállapodás módosítása több okból vált szükségessé: 
 

1. A Társulási Tanács a 2011. november 15-i ülésén döntött arról, hogy szociális 
bizottságot kíván létrehozni. A szociális bizottság feladatait, összetételét 
elsősorban a Társulási megállapodás rögzíti. 
 

2. A megállapodás 1.sz melléklete tartalmazza a tag települések lakosságszámát, ez 
most kerül frissítésre. 
 

 

A változásokat a megállapodás szövegében és a kapcsolódó mellékletekben piros színnel 

jelöltük. 

 

5.2.8. Szociális Bizottság 
 
5.2.8.1. A Társulási Tanács soraiból, és külső szakemberek bevonásával szociális bizottságot 
választhat (elnök, további két tanácstag, valamint kettő külsős szakember, melyek személyére a 
Bizottság elnöke tesz javaslatot). 
 
5.2.8.2. A szociális bizottság működése állandó jellegű. 
Feladata a Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények működésének 
koordinálása, fejlesztésével kapcsolatos javaslatok, döntések megfogalmazása, előkészítése. 
 
5.2.8.3 Minden egyéb, a szociális bizottság működését érintő kérdést a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzata rendez. 
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Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz 

 

 

1. sz. melléklet 
 

A társulás tagjainak, székhelyének és lakosságszámának jegyzéke 

Település Székhely Állandó lakosságszám(2011.jan.1) 

Abda  9151 Abda, Szent István u. 20 3181 

Bőny  9073 Bőny, Rákóczi utca 10. 2215 
Börcs  9152 Börcs, Erzsébet tér 4. 1287 
Dunaszeg  9174 Dunaszeg, Országút u. 6. 1996 
Dunaszentpál  9175 Dunaszentpál,Iskola tér 1. 734 
Enese  9143 Enese, Szabadság u. 25. 1802 
Gönyű.  9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67 3177 
Győr   9021 Győr, Városház tér 1.  126299 
Győrladamér  9174 Szent István utca 1. 1609 
Győrújbarát  9081 Győrújbarát, Kis János utca 14. 5935 
Győrújfalu  9171 Győrújfalu, Ady E. utca 7. 1446 
Győrzámoly  9172 Győrzámoly, Rákóczi u 45. 2446 
Ikrény 9141 Ikrény, Győri utca 66. 1861 

Kisbajcs  9062 Kisbajcs, Kossuth út 1.  847 
Koroncó  9113 Koroncó, Rákóczi utca 22 2048 
Kunsziget  9184 Kunsziget, József Attila u. 2.  1218 
Mezőörs  909 Mezőörs, Fő utca 105. 994 
Nagybajcs  9063 Nagybajcs, Kossuth utca 67 952 
Nagyszentjános  9072 Nagyszentjános, Vasút út 1. 1869 
Nyúl  9082 Nyúl, Kossuth utca 46. 4149 
Öttevény  9153 Öttevény, Fő utca 100.  2930 
Pér  9099 Pér, Szent Imre utca 1.  2394 
Rábapatona  9142 Rábapatona, Kossuth u 18.  2490 
Rétalap  9074 Rétalap, Széchenyi u. 68. 572 
Töltéstava  9086 Töltéstava, Petőfi u. 123. 2198 
Vámosszabadi  9061Vámosszabadi,Szabadi u.57.  1554 
Vének  9062 Vének, Petőfi Sándor utca 3. 191 
 


