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Zala Megye Ortaháza 

Jegyzőkönyv 

Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 
27-én megtartott nyílt ülésről. 

Rendelet: 

4/2016. (IV.28. ) önkormányzati rendelet 
az önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosításáról. 

Határozatok: 

27-28/2016.(IV.27.) kt. határozat. 



J e g y z ő k ö n y v :  

Készült: Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27 - én 
1300- 
órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről 

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36. 

Jelen vannak: Vajmi Ferenc polgármester 
Rácz József alpolgármester 
Belső József képviselő 
Biró Györgyné képviselő 
Becze Árpád képviselő 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 
Tóthné Péter Judit jegyző Becze 
Ferencné jegyzőkönyvvezető 

Vajmi Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a 
jegyzőt és munkatársát. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fő képviselő jelen van. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

I. ) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
Hozzászólás nem hangzott el  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 

4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 
az önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosításáról. 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

2. ) Közös tulajdonban lévő fogorvosi rendelő pályázatának beadásáról döntés. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
Hozzászólás nem hangzott el. 

27/2016.(IV.27.1 kt. határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete -mint Páka, Sugár út 44. (hrsz 56/13) 
ingatlan társtulajdonosa, támogatja Páka Község Önkormányzatát a TOP- 4.1.1.-15 
Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra a pákái 
fogorvosi rendelő megújítására vonatkozó pályázati program beadásában. Az önkormányzat 
hozzájárul az ingatlanon történő beruházás megvalósításához és annak pályázatban 
meghatározott ideig történő (5 év) fenntartásához. 



A pályázat címe: 
„Korszerűfogorvosi alapellátás feltételeinek biztosítása Pákán ” 
A támogatás mértéke: 100 %. 
A projekt tervezett összköltsége: 50 684 652 Ft. 
Az önkormányzat a beruházáshoz önrészt nem biztosít. 
A képviselő-testület felhatalmazza Páka Község Önkormányzatának képviselő-testület a 
pályázat benyújtására és beruházás teljes körű lebonyolítására. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére 
Határidő: folyamatos május 4. 
Felelős: polgármester 

3. ) Polgármesteri tájékoztató. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

Az előterjesztés szóban történt. 

Tóthné Péter Judit jegyző tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy az önkormányzatok 
közös tulajdonában lévő Páka, Dózsa út 22. szám alatti bérlakás bérlőivel az önkormányzattok 
polgármesterei átruházott hatáskörben 2013. január 1. napjától határozatlan időtartamban 
lakásbérleti szerződést kötöttek. A szerződés melynek 7.) pontja értelmében, a bérlők, 
amennyiben egy hónapban a bérleti és közüzemi díj fizetési kötelezettségüknek határidőben 
nem tesznek eleget a bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondja és a bérlők 
kötelesek a lakást minden ellenszolgálótatás nélkül a szerződés felmondását követő 5 napon 
belül elhagyni . Csemovitz Tímea és élettársa Pacsa Pál közüzemi díjtartozásának összege 
mintegy 214.711 Ft. A tartozás rendezésére már több alkalommal felszólítást kaptak, ennek 
ellenére az öt havi bérleti díj és közüzemi díjtartozás nem került kifizetésre. 
A polgármesterek hatáskörébe tartozik a bérleti szerződés felmondása, melyről úgy állapodtak 
meg, hogy amennyiben 2016. május 10-ig nem rendezik, úgy felmondják bérleti szerződést. 
Ennek az a következménye, hogy a lakást a bérlőknek el kell hagyni. Amennyiben önként a 
lakást nem hagyják el, úgy az önkormányzatoknak lehetősége van a lakás kiürítése iránti 
kérelmet a Lenti Járásbírósághoz benyújtani. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi Lili. 
törvény 183.§-a értelmében. Kérem a testület, hogy a szerződés felmondása esetén hozzanak 
döntést arról, hogy az önkényesen elfoglalt lakás kiürítése tárgyában Páka Község 
Önkormányzata a tulajdonos önkormányzatok nevében eljárjon. 
A döntés értelmében Páka Község Önkormányzata a lakás kiürítése iránti kérelmet a Lenti 
Járásbírósághoz befogja nyújtani. 

A képviselők a jegyző által elmondottakkal egyetértettek. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

28/2016.(JV.270 kt. határozat. 

Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Ortaháza Község 
Önkormányzatának polgármesterét, hogy Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Községek 
közös tulajdonát képező 8956. Páka, Dózsa út 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
bérlakás bérlőivel Csemovitz Tímeával és Pacsa Pállal a 2013. január 1. napjától érvényes 



bérleti szerződést mondja fel, amennyiben a bérlők a bérleti és közüzemi díjtartozásukat 2016. 
május. 15. napjáig nem egyenlítik ki. 
A képviselő-testület felhatalmazza Páka Község Önkormányzatát, hogy az önkényesen 
elfoglalt lakás kiürítése iránti kérelmet nyújtsa be a Lenti Járásbírósághoz a tulajdonos 
önkormányzatok nevében és az ügyben a szükséges intézkedést tegye meg. 
A képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

4. ) Interpelláció, kérdés 

Interpelláció, kérdés nem hangzott el. 

A képviselő-testület nyílt ülésen több napirendet nem 

tárgyalt. A polgármester a nyílt ülést 14,00 - órakor bezárta. 

 

Kmf. 

. Tóthné Péter Judit 
/4p * ^q\ jegyző 
fa M |\ 

\fo " 
■*v% ♦ 



M E G H Í V Ó  

Tisztelettel m e g h í v o m  Önt Ortaháza Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2016. április 27 -én,(szerda) 13,00-órakor, 
tartandó nyílt ülésre. 

Az ülés helye: 

Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége Ortaháza, Fő út 36. 

NAPIREND: 

1. ) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
módosítása. Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

2. ) Közös tulajdonban lévő fogorvosi rendelő pályázatának beadásáról 
döntés. Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

3. ) Polgármesteri tájékoztató. 
Előadó: Vajmi Ferenc polgármester 

4. ) Interpelláció, kérdés 

Páka, 2016. április 21. 

Tisztelettel: 

 



J E L E N L É T I  I V  

Vajmi Ferenc polgármester 

Rácz József alpolgármester 

Biró Györgyné képviselő 

Becze Árpád képviselő Belső 

József képviselő 

Pákái Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Tóthné Péter Judit jegyző Becze Ferencné 

jegyzőkönyvvezető 
 

 

 



Előterjesztés: Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 27 -én 
tartandó képviselő-testületi ülésére 

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(11.17.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Általános indokolás: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§.(l)-(5) bekezdése 

értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt azzal, 
hogy a képviselő-testület ezen jogkörét a költségvetési rendeletben a polgármester részére 
átruházhatja. A képviselő-testület az Áht. 34§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a 
döntése szerinti időpontokban, 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 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő.-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 
módosítását. 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(11.17.) önkormányzati rendelet 7.§. 
(17) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. Tehát a fenti rendelkezések figyelembevételével 2015. évi 
költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál negyedévenként kell a képviselő- 
testület elé terjeszteni, kivéve azokat a kiemelt fontosságú előirányzat-módosításokat, melyek a 
rendelet rendkívüli módosítását igénylik. 
Az év során bekövetkezett gazdasági események indokolják, hogy a képviselő-testület módosítsa a 
2015. évi költségvetését. A következő rész a rendelet módosítás általános és részletes indoklását 
valamint az előzetes hatásvizsgálatot tartalmazza a 2010. évi CXXX. Törvény 17-18.§-ában 
meghatározott előírások figyelembevételével. Kérem, hogy a költségvetési rendelet módosítását a 
hozzá kapcsolódó írásos előterjesztés, indokolás figyelembevételével a képviselő-testület hagyja 
jóvá. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§.-ában 
foglaltak figyelembevételével a rendelet elfogadása a képviselő-testület kizárólagos hatásköre, 
elfogadásához a képviselők több mint felének jelenléte és a jelenlévők több mint felének igen 
szavazata szükséges. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését a 2/2015. (11.17.) önkormányzati 
rendeletével 35.106 e Ft bevétellel és kiadással jóváhagyta. Az önkormányzat 2015 évi 
költségvetése 2015 évben egy alkalommal került módosításra , melynek során a képviselő-testület a 
módosított tárgyévi kiadási és bevételi főösszeget 38.042 e. Ft -bán fogadta el. Javaslom, hogy a 
képviselő-testület 18.566 ezer forinttal növelje meg a módosított előirányzatként jóváhagyott 38.042 
e. Ft ezer forint összegű, tárgyévi bevételt és kiadást, és a módosított tárgyévi bevételt és kiadást 
56.608 ezer forint összegben hagyja jóvá. 
Javaslom, hogy az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével hagyja jóvá a képviselő- 
testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítását. 

Részletes indokolás: 
I. Költségvetési bevételek módosítása 
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l.§. (1) 
Az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési bevételeinek összegét 24.962 ezer forintban 
javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével: 

l.§.(2) a.)Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat módosított összegét 
indokolt megemelni 1615 ezer forinttal az alábbi indokok alapján: 

- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására 
tervezett 764 e Ft összegű támogatás módosított előirányzatának az összegét 41 e Ft-tal 
javaslom csökkenteni mivel a foglalkoztatás helyettesítő támogatáshoz és a lakásfenntartási 
támogatáshoz kapcsolódó állami támogatás a tervezetthez képest alacsonyabb mértékben 
teljesült, melynek alapján a módosított részelőirányzat összegét 723 e Ft-ban javaslom 
elfogadni. 

- A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokként került 
megtervezésre 224 Ft összegű állami támogatás, mely a bérkompenzációhoz kapott 84 e Ft 
támogatást és a nyári gyermekétkeztetés biztosítására kapott a 140 e támogatást tartalmazza 
Ezen módosított előirányzat összegét indokolt megemelni 1188 e Ft összeggel az alábbiak 
figyelembevételével.: 

• A nyári gyermekétkeztetéshez kapott támogatásból 14 e Ft támogatást le kellett 
mondanunk, mivel a támogatás igénylésekor jogosultsági feltételként meghatározott 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a nyári szünet teljes időtartamára nem 
mindenki volt jogosult 

• Az év végével az önkonnányzat a központilag megmaradt keret terhére további 19 e 
Ft támogatásban részesült a 2015 évben biztosított nyári gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódóan a kifizetett pályázati önrész mértékéig 

• Pályázat alapján kaptuk meg, szociális tűzi favásárláshoz kapcsolódó 533 e Ft 
összegű támogatást. 

• Önkormányzatunk a lakossági ivóvízdíj támogatásként 650 e Ft-ban részesült. 

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások módosított 
részelőirányzatának az összegét 1.412 e Ft-ban javaslom elfogadni. 
Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1968 e Ft módosított 
előirányzatának az összegét 468 e Ft-tal indokolt megemelni az alábbiak szerint: 

• Nem került megtervezésre a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
részére 2015 évben biztosított Erzsébet utalványhoz kapcsolódó állami 
támogatás 75 e Ft összegben 

• Ugyancsak nem tartalmazza eredeti előirányzatként a 2015 évi költségvetés a 
2015. december ljével induló közfoglalkoztatási programra kapott 180 e Ft 
előleget 

• Továbbá a közfoglalkoztatás biztosítására kapott állami támogatás 19 e Ft-tal 
alultervezésre került 

• A Csömödéri Szociális Otthont fenntartó társulás részéről a gesztor 
Csömödér Község Önkormányzata elszámolt a társulás tagönkormányzatai 
felé a 2014 évi átvett önkormányzati támogatással, és önkormányzatunk 
részére visszautalásra került a 194 e Ft összegű túlfizetés. 

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről részelőirányzatának 
az összegét 2 436 e Ft összegben javaslom elfogadni. 

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzatának összegét 
5.779 ezer forintban javaslom elfogadni. 
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1.8. (2) bJKözhatalmi bevételek 
A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának az összegét 2.718 e Ft-tal indokolt megemelni 
teljesített adatok alapján, az alábbiak figyelembevételével: 

- A helyi iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók) módosított részelőirányzatának az 
összegét 2708 e Ft-tal javaslom megemelni és a módosított részelőirányzat összegét 17.540 
e Ft-ban javaslom elfogadni 

- Az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók módosított előirányzatának az összegét 10 e Ft- 
ban javaslom elfogadni. Ezen módosításunkat a talajterhelési díj követelés mértéke 
indokolja. 

A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának összegét 17.750 ezer forintban javaslom 
elfogadni. 

1.8. (2) c.)Müködési bevételek 

A működési bevételek módosított előirányzatának a 800 e Ft összegét 15 e Ft-tal javaslom 
megnövelni a kiemelt előirányzaton belüli egyes részelőirányzatok teljesüli szintjét figyelembe 
véve. 
Ezen előirányzaton belül a kamatbevételek között a 800 e Ft pénzeszközeink utáni kamatbevétel 
szerepel. 
Módosított előirányzatként kell megterveznünk a 15 e Ft összegű szolgáltatások ellenértékét, mely 
reklámtábla bérbeadásából származó bérleti díj. 

A működési bevételek módosított előirányzatának összegét 815 ezer forintban javaslom 
elfogadni. 

1.8. (2) d.) Működési célú átvett pénzeszközök 
Működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzat tartalmazza a 2014 év folyamán kölcsön 
formájában biztosított önkormányzati segély visszafizetéséből származó bevételt, valamint 2015 év 
folyamán kölcsön formájában biztosítandó települési támogatás várható keretösszegét. Ezen 
előirányzat 1 ezer Ft-tal javaslom megemelni és a módosított előirányzat összegét 250 e Ft-ban 
javaslom elfogadni a várható teljesítési adatok alapján. 
Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 250 e Ft-ban javaslom 
elfogadni. 

A módosított költségvetési bevételeken (24.962 e Ft) belül a működési bevételek módosított 
előirányzatának az összegét 24.594 e Ft-ban javaslom elfogadni. 

1.8. (3 ) Felhalmozási bevételek 
A módosított költségvetési bevételeken (24.962 e Ft) belül felhalmozási bevételek 200 e Ft összegű 
módosított előirányzatának az összegét 168 e Ft-tal indokolt megemelni, és a módosított előirányzat 
összegét 368 e Ft-bán jóváhagyni. 

1.8. (3 )a.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 200 e Ft. Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a 2014 év 
folyamán felhalmozási céllal folyósított kölcsön visszafizetéséből származó hevéig mely előirányzat 
módosítása nem indokolt. 

1.8. (3 )b.) Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről 
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről módosított előirányzatának az összegét 168 e Ft-ban 
javaslom elfogadni az alábbiak figyelembevételével: 

3 



• Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként-pályázat alapján-168 e Ft támogatásban 
részesült az önkormányzatunk az év folyamán, melyet módosított előirányzatként meg kell 
tervezni. 

A módosított költségvetési bevételeken (24962 e Ft) belül a felhalmozási bevételek módosított 
előirányzatának az összegét 368 e Ft-ban javaslom elfogadni. 

II. Költségvetési kiadások módosítása 
2§.(1) Az önkormányzat 2015 évi módosított költségvetési kiadásainak összegét 44 560 ezer 
forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével: 

2. $(2)Mú'ködési költségvetés 
A módosított költségvetési kiadások összegét 44.560 e Ft-ban, ezen belül a módosított működési 
kiadások összegét 34.960 e Ft-ban javaslom elfogadni, az alábbi kiemelt előirányzatok 
figyelembevételével: 

2.$. (2) a) Személyi juttatások 
A személyi juttatások 8.775 ezer forint összegű módosított előirányzatának összegét 1.489 ezer 
forinttal kell megemelnünk, a kiemelt előirányzaton belüli részelőirányzatok teljesítési előirányzatai 
figyelembevételével. 

- A foglalkoztatottak személyi juttatásainak részelőirányzatát 1.352 e Ft indokolt megemelni. 
A részelőirányzat módosítását indokolja, hogy a törvény szerinti illetmények, munkabérek 
részelőirányzat 1346 e Ft-tal alultervezésre került. 

- Céljuttatásként került kifizetésre a 143 e Ft összegű jutalom, melyet a költségvetés 
készítésekor nem terveztünk meg. 

- Jutalmazásra 137 e Ft-ot terveztünk, mely juttatás ezen a jogcímen nem került kifizetésre, 
így ezen részelőirányzat összeget ezen összeggel csökkentenünk kell, 

- külső személyi juttatásként a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester, 
képviselők tiszteletdíja került megtervezésre 3502 e Ft összegben, mely részelőirányzatot a 
várható teljesülés figyelembevételével 137 e Ft-tal meg kell emelnünk. 

A személyi juttatások módosított előirányzatának összegét 10.264 ezer forintban javaslom 
elfogadni. 

2..& (2) b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár, adó 
A Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár, adó eredeti előirányzatának-2.496 e Ft- 
összegét nem indokolt módosítani. 

2. & (2) c) Dologi kiadások: 
A dologi kiadások 6.630 e Ft módosított előirányzatának összegét 332 ezer forinttal indokolt 
megemelni a várható teljesítési adatok alapján. 
A dologi kiadások módosított előirányzatának összegét 6962 ezer forintban javaslom 
elfogadni. 

2.1$, (2) d) Ellátottak yénzbeni juttatásai: 
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak módosított előirányzatának az összegét 1075 e Ft-tal indokolt 
megemelni az alábbiak figyelembevételével: 

- családi támogatások 
A családi támogatások módosított előirányzatának az összegét 75 Ft-ban javaslom elfogadni, mely a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök részére évente két alkalommal biztosított 
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Erzsébet utalványok összegének a módosított előirányzatát tartalmazza., melyet a költségvetés 
készítésekor nem terveztünk meg. 

- Egyéb nem intézményi ellátások 
A Egyéb nem intézményi ellátások 2.047 e Ft módosított részelőirányzatának az összegét 1.000 e Ft-
tal indokolt megemelni mivel az alultervezésre került. Ezen kiemelt előirányzaton belül az 
önkormányzatok által folyósított ellátások előirányzata kerül megtervezésre, így a szociális alapon 
biztosított rendszeres és eseti pénzbeni, természetben ellátások pénzügyi hatása. Ezen összegből 
betegséggel kapcsolatos ellátásra 48 e Ft-ot, foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 
ellátásra 255 e Ft-ot, lakhatással kapcsolatos ellátásra (lakásfenntartási támogatás, lakhatáshoz 
nyújtott települési támogatás) 372 e Ft-ot, míg egyéb nem intézményi ellátásra (önkormányzati 
segély, települési támogatás) 1860 e Ft-ot terveztünk. Szintén ezen előirányzatként került 
megtervezése módosított előirányzatként nyári gyermekétkeztetés várható mintegy 187 ezer forint 
kiadása. Az egyéb nem intézményi ellátások módosított részelőirányzatát 1.000 ezer Ft-tal indokolt 
megemelni, mivel a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló helyi 
önkormányzati rendeletünk alapján megállapított települési támogatások 2015 évben kifizetett 
összegéjnek figyelembevételével az előirányzat alultervezésre került 

Az ellátottak pénzbeni juttatásai módosított előirányzatának összegét 3.797 ezer forintban 
javaslom elfogadni. 

2.S(2)e. Esvéb működési kiadások 
Az egyéb működési kiadások összegét 6170 e Ft-tal indokolt megemelni, melyen belül a működési 
célú pénzeszközátadások Ah-n belüli részelőirányzatának az 1900 e Ft összegét indokolt 
módosítani, míg a működési célú pénzeszközátadások Ah-n kívüli részelőirányzatának az összegét 
150 e Ft-tal indokolt növelni. Az ÁH-n belülre átadott pénzeszközök módosításának az indoka, 
hogy: 

• A vízmű érdekeltségi hozzájárulás a várható teljesülés figyelembevételével 14 e Ft-tal 
túltervezésre került, 

• A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításához támogatásként 85 e Ft összeget 
terveztünk, de a jelző készülékek bérletéhez nyújtott támogatás az ÁH-n kívülre átadott 
pénzeszközök között kell megterveznünk. 

• A szennyvíztársulás működési kiadásaihoz az elmúlt évben 20 e Ft-tal járultunk hozzá, mely 
eredeti előirányzatként nem került megtervezésre, 

• A Csömödéri Szociális Otthon 2015 évi működéshez nem került tervzésre önkormányzati 
támogatás, azonban a 2015. december havi munkabérek kifizetéséhez a szociális otthon 
részére 49 e Ft összegű támogatást biztosítottunk 

• A főiskolai hallgatók részére biztosított Bursa Hungari Ösztöndíj 50 e Ft összegével 
növelnünk kell ezen kiemelt előirányzatot, mivel ezen juttatást nem terveztük meg eredeti 
előirányzatként. 

• Az önkormányzat Páka Község Önkormányzata részére 2015 év decemberében 6.000 Ft 
pénzeszközt adott át a közös fenntartású intézmények 2016 évi működési támogatásának 
előlegeként, valamint az átvevő önkormányzat felhalmozási kiadásai és bevételei 
egyensúlyának megteremtése érdekében . 

Az ÁH-n kívülre tervezett pénzeszközátadások részelőirányzatai módosításának az indoka, hogy a 
teljesülési adatok alapján a felsőfokú intézményben tanulók helyi támogatása (280 e Ft-tal), a 
túltervezésre került. A tanévkezdési támogatást nem az ÁH-n belüli pénzeszközátadásként kell 
megtervezni. így ezen 120 e Ft összeggel a kiemelt előirányzatot csökkenteni kell. 2015 évben 
karácsonyi támogatást nem nyújtottunk, a lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díj átvállalása 
kevesebb kiadást eredményezett 140 e Ft-tal. A lakossági ivóvízdíj támogatásként kapott pályázati 
támogatás Zalavíz Zrt. Részére átadott összegét- 650 e Ft- nem terveztük meg 
pénzeszközátadásként, mellyel módosítanunk kell az ÁH-n kívülre átadott pénzeszközeink 
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összegét. Ezen kiemelt előirányzat között kell továbbá megterveznünk a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás biztosításához az ellátottaktól átvállalt bérleti díjat (70 e Ft) is. 
Az egyéb működési kiadások módosított előirányzatának alakulását az 5. Melléklet mutatja be 
részletesen. 

Az egyéb működési kiadások módosított előirányzatának az összegét 11.441 e Ft összegben 
javaslom elfogadni. 

2.§(3)Felhalmozási költségvetési kiadások 
A módosított költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási kiadások módosított összegét 9.600 e 
forintban javaslom elfogadni az alábbiak figyelembe vételével: 

2. $(3)a.) Beruházások 
A beruházási kiadásaink 7.000 e forint összegű módosított előirányzatát indokolt 2.500 e forinttal 
csökkenteni az alábbiak alapján 

- Traktor, pótkocsi tároló építésére 7.000 Ft-ot terveztünk, de ezen beruházási kiadások egy 
része 2016 évben fognak jelentkezni, így a részelőirányzat összegét 4.340 Ft-tal indokolt 
csökkenteni, 

- Ingatlanvásárlás 2015 évben 1.200 e Ft kiadást eredményezett, melyet nem terveztünk meg 
eredeti előirányzatként 

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült önkormányzatunk 168 e Ft 
értékben, melyből a művelődési házban összecsukható asztalokat és hozzá székeket 
vásároltunk 460 e Ft összegben, ezen összeggel szüksége az előirányzatunkat megnövelni 

- bozótvágó beszerzésére került sor 180 e Ft értékben, mellyel szintén a beruházási 
előirányzatunkat kell megemelni. 

A beruházások módosított előirányzatának az összegét 4.500 e Ft-ban javaslom elfogadni. 
2. $(3)b. Felújítások 
Felújítási kiadásként került megtervezésre a település közutjaihoz tartozó árkok belvíz-elvezetési 
munkálataira tervezett 5.100 e Ft, melyet nem indokolt módosítani. 

A felhalmozási kiadások módosított előirányzatának összegét 9.600 ezer forintban javaslom 
elfogadni. 

3. § Az önkormányzat 2015 évi módosított kiadásainak és bevételinek egyenlege 
Az önkormányzat 2015 évi módosított kiadásainak és bevételinek egyenlegének összegét 19.598 
ezer forintban javaslom elfogadni, mely a 17.549 e Ft módosított előirányzathoz képest 2049 ezer 
forint összegű növelést jelent. A módosítás indoka, hogy a költségvetési bevételeleink és kiadásaink 
összegei az előző paragrafusokban részletezettek szerint módosultak, mely meghatározza az 
egyenlegünk alakulását. A költségvetési bevételeink 4517 e forinttal kerültek megemelésre, míg a 
költségvetési kiadásaink 6566 e forinttal fognak várhatóan emelkedni. A költségvetési működési 
bevételek és kiadások egyenlegének módosított összegét 10.366 e forintban, míg a költségvetési 
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét 9.232 e forintban javaslom jóváhagyni. 
Az önkormányzat 2015 évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételinek egyenlegének 
összegét 19.598 ezer forintban javaslom elfogadni. 

4. §(1) A 2015 évi költségvetési hiány belső finanszírozása 
Az önkormányzat 2015 évi költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló előző évi 
költségvetési maradvány módosított összegét 8598 ezer forintban javaslom elfogadni, melyből a 
felhalmozási célú maradvány összege 8.598 ezer forint. A felhalmozási célú értékpapír bevétele 
23.000 e Ft. 

4.§(2) Az Államháztartáson belüli megelőzések módosított összege 
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Az Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetésének összegének 48 e forintban javaslom 
elfogadni, Ezen összeget 2015 decemberében folyósított 2016 évi állami támogatások előlegeként 
kapta az önkormányzat. 

4.§(3) Az Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetésének az összege 

- Az önkormányzat 2014. évi államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének 
az összege 48 e Ft, melyből: 

- - működési célú finanszírozási kiadások összege: 48. e 

Ft Ezen összeget nem indokolt módosítani. 
4. §(4) Az önkormányzat 2015 évi tárgyévi módosított bevételeinek és kiadásainak összege 
Az önkormányzat 2015 évi tárgyévi módosított bevételeinek és kiadásainak összegét 56.608 ezer 
forintban javaslom elfogadni. Az előirányzat alakulását a költségvetési kiadások és bevételek, 
valamint azok egyenlegének módosulása határozza meg. 

5. §. Záró a rendelkezések 
A rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a módosuló mellékleteket 
tartalmazza. 

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az 
önkormányzat biztosítja. 

Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§.(1) bekezdése 

alapján A rendelet-tervezet címe: 
Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(11.17.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
Az évközben bekövetkezett gazdasági események indokolják a költségvetési rendelet 
felülvizsgálatát. A módosítással biztosítható, hogy a költségvetésben a teljesített adatok igazodjanak 
az előirányzatokhoz, és ne kerüljön sor előirányzat túllépésre, valamint előirányzat nélküli 
teljesítésre. Az előirányzat módosítások lehetővé teszik, hogy a képviselőtestület és a rendelet 
kihirdetése útján a lakosság tájékoztatást kapjon az önkormányzat valós gazdasági helyzetéről. A 
költségvetés módosítása meghatározza a képviselőtestület gazdálkodásra kiható döntéseit az év 
hátralévő részében. 

Környezeti, egészségi következményei: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek 

Egyéb hatás: 
A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2015.(11.17.) 
önkonnányzati rendelet 7.§. (17) bekezdésében valamint 2011. évi CXCV. Törvény 34.§.(1) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelés illetve ezen jogszabályokkal történő összhang 
biztosítása. 
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A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény: 
Előirányzat túllépés, és előirányzat nélküli teljesítés, valamint törvényességi észrevétel. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a 
szükséges mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel 
rendelkezik a rendelet alkalmazásához. A rendelet pedig kellő információt biztosít a képviselő- 
testület és a hivatal részére a rendelet végrehajtásához. A rendelet tervezet a ténylegesen várható 
bevételek és kiadások meg nem tervezett összegével került módosításra. így a teljesítéshez a 
pénzügyi feltételek biztosítottak. 

Kérem, hogy a részletes indoklásban meghatározottak figyelembevételével a képviselő-testület 
hagyja jóvá az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2016.(IV28.) 
önkormányzati rendeletét. 

Páka, 2016. 04.21. 

 



Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 
4/2015.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
2/2015 (11.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

l.§. 

A rendelet 2.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési bevételi főösszege: 

24 962 e Ft 
azaz Huszonnégyezer-kilencszázhatvankettő ezer forint 

(2) A módosított költségvetési bevételeken belül a módosított működési bevételek összege 24 594 
e Ft, mely az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 

adat ezer Ft-ban 
 eredeti I. módosított II. módosított 

a.) Működési célú támogatás ÁH-n belülről 
előirányzat előirányzat előirányzat 

3 907 4 164 5 779 
b.) Közhatalmi bevétel 15 032 15 032 17 750 
c.) Működési bevétel 800 800 815 
d.) Működési célú átvett pénzeszközök 249 249 250 

(3) A módosított költségvetési bevételeken belül a módosított felhalmozási bevételek összege 368 
e Ft, mely az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 

adat ezer Ft-ban 
eredeti I. módosított II. módosított 
előirányzat előirányzat előirányzat 

a.  ) Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 200 200 200 
b.  ) Felhalmozási célú 
támogatások ÁH-n belülről 0 0 168” 

2- §. 

A rendelet 3.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési kiadási főösszege: 
44 560 e Ft 

azaz Negyvennégyezer-ötszázhatvan ezer Ft 

(2) A módosított költségvetési kiadásokon belül a módosított működési kiadások összege 34 960 e 
       



 

eredeti I. módosított 
adat ezer Ft-ban 

II. módosított 
 előirányzat előirányzat előirányzat 
a)Személyi juttatások 8 775 8 775 10 264 
b.)Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár adó 2 496 2 496 2 496 
c.)Dologi kiadások 6 117 6 630 6 962 
d.)Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 535 2 722 3 797 
e.)Egyéb működési célú kiadások 5 135 5 271 11 441 

(3) A módosított költségvetési kiadásokon belül a módosított felhalmozási kiadások 
összege 9600 e Ft, mely az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 

adat ezer Ft-ban 

a. )beruhá
zások 
b )felújítások 

eredeti I. módosított 
előirányzat előirányzat 7 

000 7 000 
3 000 5 100 

II. módosított 
előirányzat 
4 500 5 
100” 

3. §. 

A rendelet 4.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 



(3) Az önkormányzat 2014. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének 
összege 

48 e Ft 
azaz Negyvennyolc ezer Ft 

Finanszírozási kiadások, melyből 
a.) működési célú finanszírozási kiadás 48 e Ft 

(4) Az önkormányzat 2015. évi 
adat ezer Ft-ban 

eredeti I. módosított II. módosított 
előirányzat előirányzat előirányzat 

módosított tárgyévi kiadásai 
módosított tárgyévi bevételei 

35 106 
35 106 

38 042 
38 042 

56 608 
56 608” 

5. §. 

Záró rendelkezések 

(1.) A rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 9. mellékletei hatályukat vesztik és helyükbe az ezen rendelet 
1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 9. melléklete lép. 
(2.) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
(3.) A rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 
(4.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Páka, 2016. április 27. 

 

A rendelet kihirdetve: 2016.április 28. 

 



1. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 2015. évi II. módosított költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 

adat ezer Ft-ban 
 eredeti előirányzat 1. módosított előirányzat  II. módosított előirányzat 
 

kötelező 
feladat ónként vállalt 

feladat 
2015 év i 
eredeti 

előirányzat 
összeveti 

kötelező 
feladat ónként vállalt 

feladat 
I módosított 
elint anvzat 

összesen 

módosítás 
int in-Le kötelező 

feladat 
önként 
vállalt 
feladat 

11. 
módosított 
elölrum zat 

összesen 
/. Működési célú bevételek           

1.) Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 3 907  3 907 4 164  4 164 1 615 5 779  5 779 
2.) Közhatalmi bevételek 195 14 837 15 032 195 14 837 15 032 2 718 205 17 545 17 750 
3.) Működési be\ ételek  800 800  800 SOO 15  815 815 
4.) Működési célú átvett pénzeszközök  249 249  249 249 1  250 250 

Költségvetési műk. bevételei összeseit: 4 102 15 886 19 988 4 359 15 886 20 245 4 Mv 5 984 18 610 24 594 
Finanszírozási bevételek           

4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, 
visszatérülése 

  
0   

0    
0 

5.) Előző é\ költségv etési maradványának 
igénybevétele 0  0 0  0  0  0 

6.) Államháztartáson belüli 
megelőlegezések 

      
4< 48  48 

MŰKÖDÉSI t U L Hí f ÉTÉI Eh OSSZ 4102 15 866 19 988 4 359 15 886 20 245 4397 6 032 18 610 24 642 
II. Felhalmozási célú bevételek           

1.) Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 

  
0   

0 168 168  168 
2.) Közhatalmi bevételek   0   0    0 
3.) Felhalmozási bevételek   0   0    0 
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

 

200 200 
 

200 200 
  

200 200 

Költségvetési felhalm. bevételei összesen: 0 200 200 0 200 200 168 168 200 368 
Finanszírozási bevételek           

5.) Belföldi értékpapírok bevételei  7 000 7 000  9 000 9 000 14 OOt  23 000 23 000 
6.) Előző év költségvetési maradványának 
isiénvbevétele 7918  7918 8 497 100 8 597 l 8 498 100 8 598 
FELH IL MOZ ÍSI CÉLÚ Bt 1 [.TEJ EK 
ÖSSZESEA 7 918 7 200 15118 8 49~ 9 100 1-797 i4 1*9 5 666 23 300 31 966 
0 \KOR 1/tM ZiTÖS SZESES 12 020 23 086 35 106 12 856 25 186 38 042 18 566 14 698 41 910 56 608 
 

eredeti előirányzat 1. módosított előirányzat  
11. módosított előirányzat 

Megnevezés kőtelező 
feladat ónként vállalt 

feladat 2015 én eredeti 
előirányzat 

összesen 
kőtelező 
feladat altként 1 atialr 

feladat 
1 módosított 
eloti anvzat 

összesen 

módosítás 
mértéke 

kötelezd 
feladat 

ónként 
vállalt 
feladat 

11. 
módosított 
előirányzat 

összesen 
I. Működési célú kiadások           

1.) Személyi juttatások 3 502 5 273 8 775 3 502 5 273 8 775 1 4f. 4 991 5 273 10 264 
2.) Munkaadói járulékok 946 1 550 2 496 946 1 550 2 496  946 1 550 2 496 
3.) Dologi kiadások 3 116 3 001 6 117 3 629 3 001 6 630 33.' 3 961 3 001 6 962 
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása 2 535  2 535 2 722  2 722 1 07* 3 797  3 797 
5.) Hgvéb működési kiadások 1 873 3 262 5 135 2 009 3 262 5 271 6 170 2 009 9 432 ! 1 441 

Költségvetési műk. kiadásai összesen: 11 972 13 086 25 058 12 SOS 13 086 25 894 9 II.',6 15 704 19 256 34 960 
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás   0   0    0 
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás   0   0    0 
8.) Államháztartáson belüli 
megelőlegezések visszafizetése 48  48 48  48  48  48 
MŰKÖDÉS! C Él L hl W íSOK OSSZ 12 020 13 086 25 106 12 856 13 086 25 942 9 066 15 -52 19 256 35 008 
II. Felhalmozási célú kiadások           

1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások   0   0    0 
2.) Beruházás  7 000 7 000  7 000 7 000 2 Sítu  4 500 4 500 
3.) Felújítás  3 000 3 000  5 100 5 100   5 100 5 100 
4.) Felhalmozási célú v isszatérítendő 
támogatások, kölcsönök folyósítása 
államháztartáson kívülre 

  

0 
  

0 
   

0 

Költségvetési felh.célú kiadásai összesen: 0 10 000 10 000 0 12 100 12 100 -2 500 0 9 600 9 600 
Finanszírozási kiadások           

6.) Hitel- és kölcsön törlesztések.lizing   0   0    0 
7.) Pénzeszközök lekötött bankbetét 
elhelyezése 

      
i:oy>  12 000 12 000 

1 El HM MOZIM CÉH KIM) ÍSOK ÖSSZESES 0 10 000 10 000 0 12100 12 100 9 800 0 21 600 21 600 
OS KOR MÁS )Zi'I ÖSSZE SES 12 020 23 086 35 106 12 856 25 186 38 042 18 56 6 15 -82 40 856 56 608 

Megállapította 4/2016.(IV.28.) önk.rendelet. Hatályos 2016.IV.29-töl 



2. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletéhez 

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2015. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE 

BEVÉTELEK 
adat ezer forintban 

Rovat 
száma Megnevezés 2015. évi 

előirányzat 
módosított 
előirányzat 

módosítás 
mérteke 

módosított 
előirányzat 

B BEVÉTELEK     

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről     

B1 1 Önkormányzatok működési támogatásai     

B i l i  Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8 8  8 
B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 764 764 41 723 
BI 14 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 I 200  1 200 
B115 Működési célú költségvetésio támogatások és kiegészítő támogatások 84 224 1 188 1 412 

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 851 1 968 468 2 436 
 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 3 907 4 164 1 015 5 779 
B2 Felhalmozást célú támogatások államháztartáson belülről     

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás  
0 168 168 

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
0  0 

 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 0 0 168 168 
B.i Közhatalmi bevételek     

B35 Termékek és szolgáltatások adói  
0  0 

B351 Értékesítési és forgalmi adók ( helyi iparűzési adó) 14 832 14 832 2 708 17 540 
B354 Gépjárműadók 195 195  195 
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

10 10 
B36 Egyéb közhatalmi bevételek 5 5  5 
 

Közhatalmi bevételek összesen 15 032 15 032 2 nl8 17 750 
B4 Működést bevételek     

B402 Szolgáltatások ellenértéke   
15 15 

B408 Kamatbevételek 800 800  800 
 Működési bevételek összesen 800 800 15 815 

B6 Működést célú átvett pénzeszközök     

B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről 249 249 

 

249 
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  0 1 1 

 
Működési célú átvett pénzeszközök összesen 249 249 1 250 

B7 í elhalmozasi célú átvett pénzeszközök     

B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről 200 200  200 

 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 200 200 0 200 

B1-B7 Költségvetési bevételek 20 188 20 445 4 517 24 962 
B8 Finanszírozási bevételek     

B8I Belföldi finanszírozás bevételei     

B812 belföldi értékpapírok bevételei   
23 00o 23 000 

B813 Maradvány igénybevétele 7918 8 597 1 8 598 
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések   48 48 
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7 000 9 000 -9 0OO 0 

 
Finanszírozási bevételek összesen 7918 17 597 14 044 31 646 

 
BEI É TELEK ÖSSZESEIK: 28 106 38 042 18 566 56 608 

Megállapította 4/2016.(IV.28.) önk.rendelet. Hatályos 2016.IV.29-től 



3. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletéhez 
ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT 
KÖLTSÉGVETÉSE 

KIADÁSOK 
adat ezer Ft-ban 

Rovat 
Megnevezés 2015. évi módosított mód tás módosított 

száma előirányzat előirányzat mértéke előirányzat 
KI  Vemclvi luttatasok     

KI 1  Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 273 5 273 1 352 6 625 
 KI 101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 745 4 745 ' 346 6 091 
 KI 103 Céljuttatás   143 143 
 KI 105 Jutalom 137 137 137 - 
 KI 107 Béren kívüli juttatások 391 391  391 

K12  Külső személyi juttatások 3 502 3 502 137 3 639 
 

K121 Választott tisztségviselők személyi juttatása 3 502 3 502 ! 3'* 3 639 
  Személyi juttatások összesen 8 775 8 775 1 48*> 10 264 

K2  Munkaadókat tei helő |áru!ekok és szociális hoz/ájai ulasi adó 2 496 2 496 - 2 496 
K3  Dologi kiadások __________      

K31  Készletbeszcrzés 1 100 1 100 . 1 100 
 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 100 1 100  1 100 

K32  Kommunikációs szolgáltatások 150 150 45 195 
 K321 informatikai szolgáltatások igénybevétele   45 45 
 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 150 150  150 

K33  Szolgáltatási kiadások 3 592 4 105 277 4 382 
 K331 Közüzemi díjak 1 242 1 242  1 242 
 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 600 1 113 !77 1 290 
 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 80 80 100 180 
 K337 Egyéb szolgáltatások 1 670 1 670  1 670 

K35  Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 275 1 275 10 1 285 
 K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 275 1 275  1 275 
 K353 Egyéb dologi kiadások   10 10 
  Dologi kiadások 6 117 6 630 <32 6 962 

K4  Ellátottak pénzbeli juttatásai     

K42  Családi támogatások   75 75 
K44  Betegségekkel kapcsolatos ellátás - Közgyógy ellátás 48 48  48 
K45  Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás 255 255  255 
K46  Lakhatással kapcsolatos ellátás 372 372  372 
K48  Egyéb nem intézményi ellátások 1 860 2 047 i 000 3 047 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 535 2 722 1 075 3 797 
K5  Lg\eb működési célú kiadások     

 K502 Elvonások és befizetések  19  19 
  Működési célú pénzászköz átadás  -  . 
 K506  ÁH-n belülre 1 873 1 990 6 020 8010 
 K512  ÁH-n kívülre 3 062 3 062 1 50 3 212 
 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása 200 200  200 
  Egvéb működési célú kiadások 5 135 5 271 6 170 11 441 
  

Működési kiadások 25 058 25 894 9 066 54 960 
K6  Beruházások 7 000 7 000 2 500 4 500 
K7  Felújítások 3 000 5 100  5 100 

  
Felhalmozási kiadások 10 000 12 100 - 2 500 9 600 

  

Költségvetési kiadások 35 058 37 O04 6 566 44 560 
 A9 I inanszirozási kiadások     

 K9I4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 48 48  48 
 K9I6 Péntzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése   12 000 12 000 
  Finanszírozási kiadások összesen 48 48 12 "1)0 12 048 « 
  hí41) ÁSOK ÖSSZESEN: 35 106 38 042 18 566 56 608 
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4. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 2015. évi módosított támogatások, kiegészítések 

Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva 
Ft/tpseg 

számított 
hozzójarulás 11 

módosítás 
mertéke 

módosított 
hozzájai ulti 

sít 
I. A helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatása 

      

I.l.b. 
támo ) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás gatása 

      

 
ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

támogatása 
 

35,09 22 300 Ft/hektár 782 632  782 632 
 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása  2,50 320 000 Ft/ km 800 000  800 000 
 

be) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 
támogatása 

 
3 901 69 Ft/in" 269 169  269 169 

 bd) Közutak fenntartásának támogatása  0,33 227 000 Ft/kin 74910  74910 
I.l.c.) Egyéb önkormányzati faladatok támogatása l l 1   3 000 000  3 000 000 
V.beszámítás összege 1 1 1   -4 926 711  -4 926 711 
1.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1   7 874  7 874 
III. Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása 

      

111.1. Pénzbeli szociális ellátások    764 163 -41 í'00 723 163 
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 

támogatása 111   
0 0 0 

IV. A települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak támogatása 

      

IV.1. -Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és 
közművelődési feladatainak támogatása 111   

1 200 000  1 200 000 

V hehi onkoi mám/atok általános működésének es ágazati feladatainak tamogatasa: 1 972 037 -41 000 1 931 037 

Megállapította 4/2016.(IV.28.) önk.rendelet. Hatályos 2016.IV.29-töl 



5. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a 
II. módosított egyéb működési kiadások tervezett összege 

ezer forint 
 eredeti előirányzat I. módosított előirányzat 

módosítás 
mértéke 

II. módosított előirányzat 

Cím 
szám Feladat Megnevezése 

Működési 
célú ÁH-n 

kívülre 

Felhalmozási 
célú ÁH-n 

kívülre 

Működési 
célú ÁH-n 

kívülre 

Felhalmozási 
célú ÁH-n 

kívülre 

Működési 
célú ÁH-n 

kívülre 

Felhalmozási 
célú ÁH-n 

kívülre 
Államháztartáson kívülre        

4 - Vegyesbolt támogatása 300  300   300  

5 - Főiskolai hallgatók támogatása 500  500  -280 220  

6 - Tanévkezdési támogatás 120  120  -120 0  

7 - Lakosság karácsonyi támogatása 30  30  -30 0  

8 - Lakosság kábel tv szóig támog 591  591   591  

9 - Sportegyesület támogatása        

 pákái SE 70  70   70  

 csömödéri SE 40  40   40  

10 - Szemétszállítási díj átvált. 800  800  -140 660  

11 - Háziorvosi alapellátás 500  500   500  

12 - Fogorvosi alapellátás 105  105   105  

13 - Fogorvosi ügyelet 6  6   6  

 - Lakossági vízdíj támog. Zalavíznek     650 650  

 - Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás     70 70  

Államháztartáson kívülre összesen: 3062 0 3062 0 150 3212 0 

Államháztartáson belülre        

1 - Pákái Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 867  984   984  

2 - Lenti Kistérség tagdíj 133  133   133  

3 - Vízmű érdekeltségi hozzájárulás 40  40  14 26  

4 - Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás 85  85  85 0  

5 - Szociális étkeztetés 670  670   670  

6 - Óvodai nevelés 0  
0   

0  

7 - Óvodai Társulás 0  
0   

0  

8 - Fogorvosi alapellátás 15  15   15  

9 - Védőnői szolgálat 63  63   63  

10 - Szennyvíz társulás támogatása     20 20  

11 - Csömödéri szoc.otthon 2015. évi élsz     49 49  

12 - Főiskolai hallgatók támogatása - BURSA     50 50  

13 - Páka Község Önkormányzata     6 0Ó0 1 6000  

Államháztartáson belülre összesen 1873 0 1990 0 6020 8010 0 

Megállapította 4/2016.(IV.28.) önk.rendelet. Hatályos 2016.IV.29-től 



6. melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletéhez 
Ortaháza Község Önkormányzata 

2015. évi költségvetésének II. módosított felhalmozási kiadásai 
adat ezer forintban 

 eredeti előirányzat  módosított előirányzat 

Cím 
szám Feladat Megnevezése 

beruházási kiadások felújítási kiadások 
finanszírozási 

kiadások 
összes 

felhalmozási 
kiadas 

módos *as 
mértéke 

beruházási kiadások felújítási kiadások 
rmanszirozasi 

kiadások 
összes 

felhalmozási 
kiadas 

beruházási célú 
kiadás 

beruházási 
célú 

támogatás 
értékű 
kiadás 

felújítási célú 
kiadás 

felújítási célú 
támogatás-

értékű kiadás 
beruházási 
célú kiadás 

beruházási 
célú 

támogatás 
értékű 
kiadás 

felújítási 
célú 

kiadás 

felújítási 
célú 

támogatás- 
értékű 
kiadás 

1 066020 - Varos es kozst'gg izdalkoda >i egveb 
szolgáltatások   

             

 Traktor, pótkocsi tároló építése 7 000     7 000  7 000     7 000 
2 045160 • Közutak, hidak üzemeltetése; 

fenntartása 
             

 Közutak, felújítása - belvíz elvezetés   3 000   3 000 2 100   5 100   5 100 
Összesen 7 000 - 3 000 - - 

10 000 2 100 7 000 - 5 100 • - 12 100 
  II. módosított előirányzat 
  módosítás 

mértéke beruházási kiadások felújítási kiadások   

Cím 
szám Feladat Megnevezése 

beruházási 
célú kiadás 

beruházási 
célú 

támogatás- 
felújítási célú 

kiadás 
felújítási célú 
támogatás- 

értékű kiadás 
finanszírozási 

kiadások felhalmozási 
kiadás 

1 066020 - Város es községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások 

       

 Traktor, pótkocsi tároló építése 4 340 2 660     
2 660 

2 045160 - Közutak hidak, uzemeltetese, 
fenntartása 

       

 Közutak, felújítása - belvíz elvezetés    5 100   5 100 
3. 

013350 - Az onkormanyzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

       

 Ingatlan vásárlás 1 200 1 200     1 200 
4 066010 - Zoldtemlet-kezeles        

 Bozótvágó 180 180     180 
5. 066010 Közművelődés hag> mányos közösségi 

kulturális értekek gondozása 
       

 összecsukható asztal és szék vásárlás 460 460     460 
Összsen 2 500 4 500 - 5 100 - • 9 600 

Megállapította 6/2015.(VII. 1.) önk.rendelet. Hatályos 2015.VII.2-től 



9 melléklet Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletéhez 

Ortaháza Község Önkormányzata 2015. évi II. módosított előirányzat-felhasználási terve 

adat ezer forintban 
 Bevételek 

Január 

Február 

M
árcius 

Á
prilis 

M
ájus 

Június 

Július 

A
ugusztus 

Szeptem
ber 

O
któber 

N
ovem

ber 

D
ecem

ber 

összesen 

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 326 325 326 325 325 582 595 595 595 595 595 595 5779 
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        168     168 
B3 Közhatalmi bevételek   7516  2718    7516    17750 
B4 Működési bevételek 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 78 815 
B5 Felhalmozási bevételek             0 
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 250 
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 
B8 Finanszírozási bevételek  -9000  7918  2679   7000  23000 49 31646 
 Bevételek összesen 422 -8588 7949 8350 3150 3368 702 870 15218 702 23702 763 56608 
 Kiadások 

Január 

Február 

M
árcius 

Á
prilis 

M
ájus 

Június 

Július 

A
ugusztus 

Szeptem
ber 

O
któber 

N
ovem

ber 

D
ecem

ber 

összesen 

K I  Személyi juttatások 731 731 731 731 731 731 981 981 981 981 981 973 10264 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2496 
K3 Dologi kiadások 300 450 550 600 630 650 600 650 600 650 650 632 6962 
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 200 190 300 400 400 387 400 400 370 3797 
K5 Egyéb működési célú kiadások 430 449 430 430 430 430 547 430 430 530 430 6475 11441 
K6 Beruházások      2000   2500    4500 
K7 Felújítások     5100        5100 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások             0 
K9 Finanszírozási kiadások 48           12000 12048 
 Kiadások összesen: 1967 2088 2169 2169 7289 4319 2736 2669 5106 2769 2669 20658 56608 

Megállapította 4/2016.(IV.28.) önk.rendelet. Hatályos 2016.IV.29-től 



Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015 (11.17.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről 
(Egységes szerkezetben) 

Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 
i . §  

A rendelet hatálya kiterjed Ortaháza Község Önkormányzatára és a képviselő-testületre. 

’ 2. §  

(1) Az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési bevételi főösszege: 

24 962 e Ft 
azaz Huszonnégyezer-kilencszázhatvankettő ezer forint 

(2) A módosított költségvetési bevételeken belül a módosított működési bevételek összege 24 594 
e Ft, mely az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 

a. ) Működési célú támogatás ÁH-n 
belülről 
b. ) Közhatalmi bevétel 
c. ) Működési bevétel 
d  ) Műk dé i élú á  

 

adat ezer Ft-ban 
eredeti I. módosított II. módosított 
^irányzat előirányzat előirányzat 

3 907 4 164 5 779 
15 032 15 032 17 750 

800 800 815 
249 249 250 

(3) A módosított költségvetési bevételeken belül a módosított felhalmozási bevételek összege 368 e 
Ft, mely az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 

adat ezer Ft-ban 
eredeti I. módosított II. módosított 
előirányzat előirányzat előirányzat 

a.  ) Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 200 200 200 
b.  ) Felhalmozási célú 
támogatások ÁH-n belülről 0 0 168 

23.§ 

(1) Az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési kiadási főösszege: 
44 560 e Ft 

    
1 Megállapította az 4/2016 (IV.28.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. IV.29. 
2 Megállapította az 4/2016 (IV.28.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. IV.29. 



(2) A módosított költségvetési kiadásokon belül a módosított működési kiadások összege 34 960 e 
Ft, mely az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 

 

eredeti I. módosított 
adat ezer Ft-ban 

II. módosított 
 előirányzat előirányzat előirányzat 
a)Személyi juttatások 8 775 8 775 10 264 
b.jMunkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár adó 2 496 2 496 2 496 
c.)Dologi kiadások 6 117 6 630 6 962 
d.)Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 535 2 722 3 797 
e.)Egyéb működési célú kiadások 5 135 5 271 11 441 

(3) A módosított költségvetési kiadásokon belül a módosított felhalmozási kiadások összege 9600 e 
Ft, mely az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza: 

adat ezer Ft-ban eredeti I. módosított II. 
módosított 

a. )beruhá
zások 
b  felújítások 

előirányzat előirányzat előirányzat 
7 000 7 000 4 500 
3 000 5 100 5 100 

 

Az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési kiadásainak és bevételeinek egyenlege: 
19 598 e Ft 

azaz tizenkilencezer-ötszázkilencvennyolcezer Ft, melyből 

adat ezer Ft-ban eredeti I. módosított II. módosított előirányzat előirányzat 
előirányzat 

a.  ) módosított működési bevételek és 
kiadások egyenlege 5 070 5 649 10 366 
b.  ) módosított 
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 9 800 11 900 9 232 

45.§ 

(1) Az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési hiányának belső finanszírozására 
szolgáló előző évi költségvetési maradvány : 

31 646 e Ft 
azaz harmincegyezer-hatszáznegyvenhat ezer Ft, melyből 

eredeti I. módosított 
előirányzat előirányzat 

a.  ) felhalmozási célú 
költségvetési maradvány összege 7 918 8 597 
b   ) felhalmozási célú 

      

adat ezer Ft-ban 
II. módosított 
előirányzat 

8 598 
23 000 

(2) Az önkormányzat módosított Államháztartáson belüli megelőlegezésének összege 
48 e Ft 

azaz negyvennyolc ezer Ft 

3  Megállapította az 4/2016 (IV.28.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. IV.29. 
4  Megállapította az 4/2016 (IV.28.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2016. IV.29. 



Finanszírozási kiadások, melyből 
a.) működési célú finanszírozási bevételek 

eredeti 
előirányzat 

adat ezer Ft-ban 
I. II. 
módosított előirányzat 

0 0 48 

(3) Az önkormányzat 2014. évi Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének 
összege 

48 e Ft 
azaz Negyvennyolc ezer Ft 

Finanszírozási kiadások, melyből 
a.) működési célú finanszírozási kiadás 

(3) Az önkormányzat 2015. évi 

módosított tárgyévi kiadásai 
módosított tárgyévi bevételei 

  48 eFt 

  

adat ezer Ft-b 
eredeti I. módosított II. módosított 

előirányzat előirányzat előirányzat 

35 106 38 042 56 608 
35 106 38 042 56 608 

6.§ 

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok 
és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet 
tartalmazza. 

(3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve 
együttesen a 3. melléklet mutatja be. 

(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet 
tartalmazza 

(5) Az önkormányzat 2015. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 5. 
melléklet tartalmazza 

(6) A felhalmozási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza 

(7) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 5 főben hagyja jóvá. A létszám 
részletezését a 7. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 2 fő a 
közfoglalkoztatott. 

(8) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 8. melléklet 
tartalmazza. 

(9) A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási tervét a 9. melléklet 
tartalmazza. 



(10) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét a 10. melléklete tartalmazza. 

7.§ 

(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget 
nem vállalhat. 

(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a 
jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell 
biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, 
az adósságszolgálat teljesítésének. 

(5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat 
teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása 
szerint történhet. 

(6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási 
előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem 
szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével 
egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. 

(7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi 
többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni 
adósságszolgálat teljesítése érdekében. 

(8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti 2011. évi CXCV. Törvényben 
meghatározottak fi gyei emb evétel ével. 

(9) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött 
pénzeszköz a lekötési idejének meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz 
összegének módosításáról a polgármester dönt. 

(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi 
felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. 

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 

(12) A polgármester a kiemelt előirányzatokon belül az egyes előirányzatok között átcsoportosíthat, 
azzal hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Pákái 
Közös Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által 
fenntartott köznevelési intézmény (Pákái Öveges József Óvoda) részére biztosított önkormányzati 
támogatását nem csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester a költségvetési szerv saját 



hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat 
költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet. 

(13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az 
első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. 

(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet 
tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és fői-mában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva 
az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint 
tartalmában, melyért a jegyző a felelős. 

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját 
hatáskörben engedélyezheti: 

a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági 
döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, 

b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az 
önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen 

(16 Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. 

(17) A hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek 
részére hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem 
vállal. 

8-§ 

A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell 
alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, 
figyelemmel a Pákái Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott 
összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: 

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 
b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés 
c) reprezentációs kiadások 
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások 
e) elszámolásra felvett előlegek 
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai 
g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai 
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások 
i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben 
j) külső személyi juttatások 
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg 
l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. 



(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester 2015. február 16-ig a 2015. évi 
költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett 
intézkedéseit. 

(2) A 2015. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, 
teljesített kiadások a költségvetés részét képezik. 

(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. költségvetési év 
során kell alkalmazni. 

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Páka, 2015. február 16. 

Vajmi Ferenc sk. 
Polgármester 

 

Tóthné Péter Judit sk. 
Jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2015. február. 17. 



Előterjesztés: Ortaháza Községi Önkormányzatok képviselő-testületének a 2016 április 27-én 
tartandó képviselő-testületi ülésére 

Tárgy: A közös tulajdonában lévő fogorvosi rendelő korszerűsítésére pályázat benyújtásáról 
döntés 

Tisztelt képviselő-testület! 

Előzmények: 

Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde Önkormányzatok (továbbiakban: tulajdonos 
önkormányzatok) közös tulajdonát képezi a Páka , Sugár u 44. szám alatt lévő fogorvosi 
rendelő. A tulajdonos önkormányzatok 2012 február 1- tői együttműködési megállapodást 
kötöttek egymással a fogászati szolgálat közös fenntartására. 

A fogorvosi szolgálat épületének felújítására a megépítését követően nem került sor,az 
önkormányzatok a szükséges pénzügyi forrás hiányában az állag megóvásról nem tudtak 
gondoskodni, emellett az épület akadálymentesítése is indokolt. A fogorvosi szolgálatnál 
használt eszközök és műszerek nagy része elavult, cseréjük, ill. pótlásuk a feladatok 
szakszerű, hatékony ellátása érdekében indokolt. 

Az épület felújítására és az eszközök cseréjére csak pályázati támogatás igénybevételével 
kerülhet sor. 

Pályázati lehetőség 

Magyarország Kormányának felhívást tett közzé a központi költségvetési szervek, az 
önkormányzatok, az egyházak, a civil szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi 
tulajdonú vállalkozások számára, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények 
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése érdekében. 

A felhívás címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

A felhívás kódszáma: TOP-4.1.1-15 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítását, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését. A cél elérését a Kormány a 
központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a civil szervezetek, továbbá az 
önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen 
felhívásban foglalt feltételek mentén. 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
•a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül2 dönt. 
•A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 
rendelkezésre álló forrás erejéig. 
•Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megítélt 
támogatási összegének legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 300 millió Ft összegű előleget 
biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: 

•projektjük megvalósításával hozzájárulnak az egészségügyi alap ellátórendszer 
eredményességének és hatékonyságának javításához, 

•a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet, 

•a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt a fenntartását. 



Az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében a háziorvosi szolgálatnak - 
felnőtt, gyermek, vegyes praxis - a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó 
ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épületek, épületrészek 
fejlesztésére, új építésére, továbbá a nem iskolai épületekben működő iskolaorvosi rendelők 
infrastruktúra fejlesztésére is lehetőség van annak érdekében, hogy az egyes településeken, 
minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal 
rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai. 

A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes 
elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 18 594 millió Ft. 
A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 18 594 millió Ft, amely mértéke 
minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre. 
Az egyes területi szereplő területén felhasználható forrás összegét a vonatkozó 
területspecifikus melléklet tartalmazza. 

Támogatható tevékenységek bemutatása 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 
Önállóan támogatható tevékenységek 
A) Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, ezen belül támogatható: a) 
Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi 
gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, alapellátáshoz 
kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásnak helyt adó 
helyiségek/épületek felújítása (beleértve az épületgépészetet), átépítése, bővítése, meglévő - 
jelenleg más funkciót betöltő - épületben történő kialakítása, ingatlankiváltás, valamint új 
helyiség/épület építése. Kizárólag meglévő, működő praxisokJvédőnői szolgálatok fejlesztése 
támogatható. 
Akadálymentesítés: 
A közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat5 lebonyolító 
épület/épületrész építése/felújítása során kötelező az akadálymentesítés. A Támogatás formája 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre 
vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. 
A támogatás mértéke, összege 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás 
területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. 
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázati felhívás ismeretében 
javaslom, hogy a tulajdonos önkormányzatok nevében Páka Község Önkormányzata nyújtsa 
be a pályázatát a fogorvosi rendelő felújítására, infrastrukturális fejlesztésére. 

A fejlesztés teljes kiadásának az összege: 50 684 652 Ft, melyből az alapfelszereltségének 
a biztosításához a szükséges eszközök beszerzési költsége: 17 578 859 Ft. 

Személyi feltételek biztosítása: 
Jelenleg a fogorvosi feladatokat feladat-ellátási szerződés alapján Dr. Gróf Ulrike 
fogszakorvos helyettesítő orvosként végzi el. A doktornő jelezte, hogy az önkormányzatok 
közös megegyezéssel szüntessék meg a szerződését, mert korára való tekintettel tudja tovább 
ellátni a fogorvosi körzetben jelentkező feladatokat. 



 

A körzet lakosságszámát tekintve(1451 fő) jelenleg 12 órás fogászati rendelési időre kapjuk a 
TB 
finanszírozást, a 31 órásrendelési időt a B, abban az esetben finanszírozná, ha legalább 3600 
fő 
lenne a körzet lakosságszáma. Ezen feltételeknek való megfelelés érdekében-mivel heti 12 
órás 
rendelési dőre főállású fogorvost nem fog tudni alkalmazni az önkormányzat- mindenképp 
bővíteni kell a körzetet, vagy más körzettel össze kell vonnunk a meglévő körzetünket. Páka 
Község polgármestere ez ügyben tárgyalásokat folytat, melyről a képviselő-testületi ülésen 
fog 
beszámolni. 
A pályázati feltételeknek való megfelelés érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy a 
fogorvosi 
körzetben ne helyettesítő, hanem főállás orvos lássa el a feladatokat legalább 12 órában (a 30 
órás 
rendelési idő nem előírás, viszont kevesebb rendelési idővel nem valószínű, hogy fogorvos 
vállalja a körzetben jelentkező fogorvosi feladatok ellátását.) 
Dr. Gróf Ulrike fogszakorvossal érvényben lévő szerződésünk megszüntetéséről is 
valamennyi 
képviselő-testületnek döntést kell hoznia. 

Pályázat benyújtásáról döntés 
Kérem az Önkormányzat a képviselő- testületét, hogy hozzanak döntést arról, hogy 
támogatják a 
pályázat benyújtását, és a pályázat teljes körű lebonyolításával megbízzák Páka Község 
Önkormányzatát. 

Határozati javaslat 

 ................ Község Önkormányzatának képviselő-testülete -mint Páka, Sugár út 44. (hrsz 
56/13) ingatlan társtulajdonosa, támogatja Páka Község Önkormányzatát a TOP- 4.1.1.-15 
Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra a pákái 
fogorvosi rendelő megújítására vonatkozó pályázati program beadásában. Az önkormányzat 
hozzájárul az ingatlanon történő beruházás megvalósításához és annak pályázatban 
meghatározott ideig történő (5 év) fenntartásához. 

A pályázat címe: 

„Korszerű fogorvosi alapellátás feltételeinek biztosítása Pákán” 

A támogatás mértéke: 100 %. 

A projekt tervezett összköltsége: 50 684 652 Ft. 

Az önkormányzat a beruházáshoz önrészt nem biztosít. 
A képviselő-testület felhatalmazza Páka Község Önkormányzatának képviselő-testület a 
pályázat benyújtására és beruházás teljes körű lebonyolítására. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére 
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