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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 24. és 26-29.§-ában meghatározottak alapján Csárdaszállás Községi
Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét az önkormányzat polgármestere február
15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Képviselő-testület elfogadta a 139/2018.(XII.18.) Csárdaszállás KT
határozatával a 2019. évre vonatkozó költségvetési koncepciót, mely alapját képezi a költségvetési rendeletnek.
Csárdaszállás Község 2019. évi költségvetési rendeletét Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvényfigyelembevételével állítottuk össze. A központi költségvetési törvényben megfogalmazott és a 2019. évi
mutatószám felmérés alapján 2018. november hónapban ismerhettük meg az önkormányzati szintre lebontott helyi
önkormányzatokat megillető működési támogatások jogcímeit és azok támogatási összegét.
Bevételek számbavétele
1.Központi támogatások
1.1.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A települési önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott
feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt
követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.
Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:
Az önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)
A költségvetési törvény alapján a Gyomendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös hivatal) elismert
létszáma – amire támogatás számítható - 39 fő (Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 36,33 fő, Hunya elismert
hivatali létszáma 1,59 fő, Csárdaszállásé pedig 1,08 fő). Településünkön a hivatal kirendeltségén foglalkoztatott
köztisztviselői létszám 3 fő. Településünkre eső működési támogatás 4.946 ezer Ft. Csárdaszállás
önkormányzatának a közös hivatal működésének finanszírozásához 2019. évre 6.879 ezer Ft-tal szükséges
hozzájárulni. 2018. évről áthúzódó kiegészítő támogatás 1.393ezer Ft, melyet a kirendeltség 2018. évben jelentkező
működési kiadásaihoz kell biztosítania az önkormányzatnak.
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
a.
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az
önkormányzatot, a költségvetési törvény 1.572 ezer Ft támogatást irányoz elő.
b.
Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó
működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. 10.001 fő lakosságszám alatti települések esetében a
támogatás fajlagos összege 320.000 Ft/km. A költségvetési törvény 2.528 ezer Ft támogatást irányoz elő az
Önkormányzat számára.
c.
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása – a 2017. évi országosan összesített
önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy négyzetméterre eső
nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása.10.001 fő
lakosságszám alatti település esetében a támogatás fajlagos összege 69 Ft/m2. A költségvetési törvény 2018. évre
vonatkozóan az Önkormányzat részére 100.000 Ft támogatást irányoz elő.
d.
Közutak fenntartásának támogatása – a 2017. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen
feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadás
figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. 10.001 fő lakosságszám alatti település
esetében a támogatás fajlagos összege 227.000 Ft/km. A költségvetési törvény az Önkormányzat részére 1.235
ezer Ft összegű támogatást irányoz elő.
1.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok részére az 1.2. pontban nem nevesített
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó feladatokra. (Pl. településfejlesztés,
településrendezés, óvodai ellátás, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás és helyiséggazdálkodás,
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vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás,
polgári
védelem,
katasztrófavédelem,
helyi
közfoglalkoztatás,
hulladékgazdálkodás, stb.).
A költségvetési törvény szerinti támogatás összege 2.700 Ft/fő, Csárdaszállás település esetében egyéb települések
kategóriában 3.500 ezer Ft az előirányzott támogatás összege.
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott
külterülettel rendelkező települések 2018. január 1-jei állapot szerinti külterületi lakosok száma alapján. A támogatás
mértéke 2.550 Ft külterületi lakosonként. A költségvetési törvény összesen 74 ezer Ft támogatást irányoz elő.
1.5. Beszámítás összege
Az 1.2.-1.4. jogcímek alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt
bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2017. évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti. Amennyiben a
települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége 10.000 Ft alatt van, az elvárt bevétel százalékában
lehetőség van a beszámítás összegének kiegészítésére. Csárdaszállás esetében ezen érték 48.317 Ft, így elvárt
bevétel összege 7.985 ezer Ft. A település-üzemeltetési feladatok és egyéb kötelező önkormányzati támogatások és
a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása alapján a település részére meghatározott 9.009 ezer Ft
támogatás összegéhez viszonyítva az elvárt bevétel 7,985 ezer Ft. 2019. évben az önkormányzatot megillető
támogatás 1.024 ezer Ft.
1.6. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
Ebben a kategóriában a költségvetési törvény alapján a támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség
alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Csárdaszállás Községi
Önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége 48.317 Ft, ebből az következik, hogy az önkormányzat a törvény
alapján nem részesül ilyen jogcímen támogatásban.
1.7. A települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása
A települési önkormányzat szociális feladatai körében 2019. évben is működtet falugondnoki szolgálatot, melyre a
központi költségvetés 3.100 ezer Ft támogatást biztosít. Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a
településen iskolába járó alsós tanulók étkeztetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása, melyhez az önkormányzat
13 fő étkezési kiadásaihoz várhatóan 1.038 ezer Ft támogatásban részesül. A gyermekétkeztetés feladat körében az
önkormányzat 14 fő rászoruló gyermek szünidei étkeztetésének támogatása keretében várhatóan 253 ezer Ft
összegű támogatásban részesül.
1.8. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Ezen a jogcímen a községet megillető támogatás költségvetési törvény szerinti összege 1.800 ezer Ft. Ezt az
összeget a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődési
feladatokra kell fordítani.
2.Saját bevételek
2.1. Közhatalmi bevételek
A helyi adó bevételként az önkormányzat 31.200 ezer Ft összeggel számol. Az előző évihez képest az iparűzési adó
bevétel terv 4.000 ezer Ft-tal több, melynek oka az, hogy 2017. évi iparűzési adó bevallások alapján számított 2019.
évi I. félévben esedékes adóelőleg növekedett, mely alapján az éves iparűzési adóbevétel terv is növelésre került.
Gépjárműadó bevételből az önkormányzatot megillető bevétel 40 %, a központi költségvetést megillető rész 60%.
Tervezett önkormányzati bevétel 1.500 ezer Ft.
A Mezőőri szolgálat költségeinek finanszírozására az önkormányzat mezőőri járulékot szed be, melynek várható
bevétele 2.200 ezer Ft.
2.2. Önkormányzati vagyon bérbeadásával kapcsolatos bevételek
Az Önkormányzati lakások tervezett lakbérbevétele 2.200 ezer Ft, az előző évi szinten várható. Az önkormányzat
egyéb helyiségek bérbeadásából és haszonbérből származó tervezett általános forgalmi adót is tartalmazó bevétele
5.715 ezer Ft.
2.3. Közfoglalkoztatás támogatása
Közfoglalkoztatás keretében megtermelt késztermékek értékesítéséből származó tervezett – általános forgalmi adót
is tartalmazó - bevétel 1.730 ezer Ft.
2.4. Étkezés térítési díj
Gyermekétkeztetésben résztvevők általános forgalmi adót is tartalmazó étkezési díjának tervezett összege 566 ezer
Ft. 3 gyermek 100 %-os térítési díjat, 5 gyermek pedig 50 %-os térítési díjat fizet. Az ingyenesen étkezők száma 5
fő. Az önkormányzatnak várhatóan 731 ezer Ft-tal kell kiegészítenie az iskolai gyermekétkeztetés költségeit.
3.Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.5. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évben is tovább szeretné folytatni közfoglalkoztatási programját.
2019. évben a Start mezőgazdasági mintaprogram keretében 15 fő közfoglalkoztatott alkalmazását, a közúti
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szociális program keretében 7 fő foglalkoztatását, illetve a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2 fő 6
órás foglalkoztatását tervezi 100 %-os támogatással. Az Önkormányzatnak 2019. évben 24 fő közfoglalkoztatott
alkalmazását tervezi, melyhez 31.803 ezer Ft összegű a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási
Hivatala Foglalkoztatási Osztálya általi támogatás várható.
2.6. A Mezei Őrszolgálat működéséhez a központi költségvetés havonta 90 ezer Ft támogatást biztosít. Éves szinten
az önkormányzat 1.080 ezer Ft támogatásra számol.
2.7. Központi költségvetési szervtől átvett működési támogatás a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó
földalapú támogatás, mely 1.540 ezer Ft.
2.8. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be konzorciumi formában az EFOP-1.5.3-16-os pályázati felhívásra
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendrődi Járásban” címmel. A pályázat
eredményesen zárult. A támogató hatóság 2019. évben 11.544 ezer Ft összegű támogatást fog biztosítani
önkormányzatunk részére..
4. Felhalmozási célú bevételek
Lakáskölcsön visszafizetéséből származó tervezett bevétel a szerződésben foglaltak alapján 400 ezer Ft.
A Vidékfejlesztési Program keretében a Kisezüsti út felújításának megvalósításához az önkormányzat 100.000 ezer
Ft összegű támogatást nyert.
A Békési Kistérségi Társulás Informatikai hálózat (GVOP, HURO) üzemeltetése, hasznosítása során a befolyó
bevételekből a Társulásnál szabad pénzeszközök jelentkeznek. A Társulási megállapodás alapján a Társulás
pénzeszközeit a társult településeken megvalósuló fejlesztésekre nyújthat támogatást vagy kölcsönt. Az
önkormányzatunkat a társulás hálózati vagyon felosztásának aránya alapján 893 ezer Ft összegű támogatás illeti
meg, mely összeg az önkormányzat fejlesztési kiadására fordítható. A Társulás a támogatás biztosításáról 2019.
januári ülésén döntött. A felhasználásról a 2019. évi zárszámadással egyidejűleg kell elszámolni.
5. 2018. évi maradvány
Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának eredményeként várható maradványa 84.929 ezer Ft, melyből 7.367
ezer Ft (közfoglalkoztatási előleg elszámolása, téli rezsicsökkentés kiegészítő támogatás elszámolása, EFOP
támogatás 2018. évben kiutalt 2019 .évre áthúzódó összege, az önkormányzati hivatal Csárdaszállási
kirendeltségének 2018. évi működési kiadásának a kiegészítése, Kistérségi Óvoda része a gyermekétkeztetés
önkormányzati kiegészítése 2019. évre áthúzódó része) működési célú, 77.562 ezer Ft pedig a felhalmozási célú
finanszírozási bevétel.
6. Kiadások számbavétele
A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy az előterjesztés készítésének időszakában ismert változások
kerüljenek beépítésre a rendelettervezetbe, az egyéb kiadások vonatkozásában pedig az előző év tervszámai
jelenjenek meg.
Az önkormányzat jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége körében számolja el a választott tisztségviselők
(polgármester, alpolgármester, 3 fő képviselő) juttatását, illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
csárdaszállási kirendeltsége költségeinek a központi költségvetés által nem finanszírozott részének összegét.
Az Önkormányzat kötelező feladatai körében 2019. évben is tervezi a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
(közvilágítás, zöldterület gazdálkodás, köztemető fenntartás, közutak és belvízelvezető csatornák fenntartás,
hulladék kezelését, és egyéb községgazdálkodási feladatok) megvalósítását. A településüzemeltetés feladatainak
egy részét az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében (zöldterület-gazdálkodás, közutak karbantartás) tervezi
elvégezni.
Az önkormányzat a közterület rendjének fenntartása érdekében 1 fős mezőőri szolgálatot működtet. 2019. évben a
feladaton tervezett kiadásokat egyrészt a feladatra nyújtott állami támogatás, valamint az önkormányzat által
beszedésre kerülő mezőőri járulék nyújt fedezetet.
Az önkormányzat a kulturális feladatai körében nyilvános mozgó könyvtárat működtet a Békés Megyei Tudásházzal
együttműködve.
Az Önkormányzat 2019. évben is tervezi működtetni szociális tevékenysége körében a falugondnoki szolgálatot,
illetve biztosítani kell a Csárdaszálláson működő általános iskola diákjainak étkeztetését, továbbá a hátrányos
helyzetű gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetést.
7. Felhalmozási kiadások
Az önkormányzat költségvetése a felújítások között tartalmazza az ALFÖLDVÍZ Zrt-vel kötött szerződés alapján a
2019. évben esedékes ivóvíz rekonstrukciós kiadást 2.744 ezer Ft összeggel. A falugondnoki gépkocsi garázsának
tető felújítására az önkormányzat 185 ezer Ft kiadást tervez. A Kisezüsti út felújításának a Vidékfejlesztési Program
keretében elnyert Európa Uniós pályázat keretében 116.591 ezer Ft összegű tervezett kiadást tartalmazza, melyből
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az önkormányzati saját erő 16.591 ezer Ft. A projekt megvalósítása során két eredménytelen közbeszerzési eljárás
lefolytatására került sor. Az eljárások eredménytelenségének oka az volt, hogy a kivitelezésre az ajánlattevők
árajánlatának mindegyike meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az önkormányzat döntése
alapján harmadik közbeszerzési eljárást is lefolytat a projekt megvalósítása érdekében. Az eljárás során vizsgálni
szükséges, hogy a projekt megvalósításához mennyi további saját forrást tud biztosítani, illetve a Vidékfejlesztési
Programok lebonyolításának tapasztalatai alapján a támogató hatóság 50 %-os támogatási előleg biztosítása mellett
a fennmaradó 50 %-os támogatást (50.000 ezer Ft) az önkormányzatnak meg kell előlegezni átmenetileg.
Az önkormányzat fejlesztési kiadásai között Tűzfal védelmi szoftver beszerzését 200 ezer Ft, a temető nyilvántartási
program beszerzését 610 ezer Ft, a környezetvédelmi program elkészítését 500 ezer Ft, a közösségi szintér a tárgyi
feltételek biztosítására 1 db projektor vásárlását 200 ezer Ft, a központilag előírt ASP rendszer alkalmazása
érdekében 1 db számítógép beszerzését 356 ezer Ft összegben tervez. Az önkormányzat lakásgazdálkodási
feladata keretében a lakosság részére 800 ezer Ft lakáskölcsön tervezett kiadást tartalmaz.
8. Költségvetési tartalékok
A költségvetési rendelet 63.468 ezer Ft összegű céltartalékot tartalmaz, melyből 2.575 ezer Ft a működési rendkívüli
események kiadásaira lett elkülönítve, 60.000 ezer Ft pedig a felhalmozási célú céltartalék pályázati saját erő, illetve
893 ezer Ft összegben a Békési Kistérségi Társulás fejlesztési támogatás felhasználásának cél tartaléka.
Az önkormányzat 2019. évben pályázatok benyújtását tervezi a Magyar Faluprogram keretében az alábbi célokra:
·
A Mártírok útja és a Petőfi út járdaépítésére,
·
A közterület karbantartásához fűnyíró vásárlására,
·
Külterületi bekötőút fejlesztésére a Kisezüsti út V. szakaszának felújítására,
·
Óvoda felújítására.
A 2019. évi költségvetésében várható bevételeinek és kiadásainak alakulása:
Megnevezés
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen
Működési kiadások
Felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen
Forrás hiány

Összeg ezer Ft-ban

0

98.052
101.293
84.929
284.274
105.137
178.855
282
284.274

A tervszámok alapján az önkormányzat 2019. évben képződő bevételeiből működtetni tudja a települést.
Előzetes hatásvizsgálat
A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági hatása:
A Csárdaszállás Község 2019. évi költségvetési rendelete stabil gazdálkodást biztosít a település számára. Az
állami támogatás összege csökkenést mutat az előző évhez képest, melynek oka az adóerő-képesség mértékének
növekedése. A gazdálkodást nagymértékben befolyásolja az iparűzési adó bevétel, melynek évenkénti alakulása
változó.
A településen élők a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya
támogatásával megszervezett közfoglalkoztatás keretében az ebben a jogviszonyban foglalkoztatottak napi
megélhetést biztosító jövedelemhez jutnak, melynek összege magasabb, mint a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás. Munkájuk során értéket teremtenek azáltal, hogy a mezőgazdasági termelés során egyrészt a
megtermelt termékből természetbeni juttatásban részesülnek, másrészt a felesleget értékesíteni is lehet, de ezt a
bevételt vissza kell forgatni a közfoglalkoztatás kiadásaira. A településüzemeltetési feladatokat végző
közfoglalkoztatottak által elvégzett munkák kiváltják azokat a szolgáltatási kiadásokat, amelyeket az
önkormányzatnak saját erejéből kellene megvalósítani.
Környezeti és egészségi következményei:
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek környezetre és egészségre nincs káros hatása.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A költségvetési rendeletet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, megalkotása
kötelező, elmaradásának következménye az állami támogatás felfüggesztése, illetve a vele kapcsolatos
adatszolgáltatás elmulasztása bírságot von maga után.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2019. évi költségvetési rendeletében meghatározott feladatai végrehajtásához rendelkezik a szükséges
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személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletéhez
A költségvetési rendelettervezet 1.§-ában meghatározott 284.274 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg
meghatározásában Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény az irányadó. Az
állami támogatások vonatkozásában, az államháztartási törvény alapján költségvetési hiány nem tervezhető. A
költségvetési egyensúly biztosított.
A rendelet 2.§-ában meghatározott 98.052 ezer Ft működési bevétel az ellátandó feladatokhoz szükséges
bevételeket tartalmazza, mely az önkormányzat sajátosságait figyelembe véve tovább nem növelhető. Az egyéb
felhalmozási bevétel 400 ezer Ft összege a lakáskölcsön visszafizetésének összegét tartalmazza.
A rendelet 3.§-ban meghatározott jogcímenkénti bevételek feladatonként lettek kidolgozva, melyek az önkormányzat
feladataihoz kapcsolódva tovább nem növelhetők.
A rendelet 4. §-ában meghatározott önkormányzati működési kiadások összesen 105.137 ezer Ft összegben az
önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatok személyi és tárgyi feltételeinek költségeit tartalmazza. A személyi
juttatások és hozzá kapcsolódó járulékok kiadásainak előirányzata a közalkalmazottakra vonatkozóan a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény az irányadó, a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló törvény
főállású polgármesterre vonatkozó besorolás alapján, illetve a közfoglalkoztatás keretében a munka örvénykönyve
alapján került betervezésre, illetve társadalombiztosítási és adótörvények figyelembevételével lett kialakítva.
Az önkormányzati segélyezés körében betervezett 1.570 E Ft kiadás az önkormányzat szociális rendelete, valamint
a gyermekek és fiatal felnőttek részére nyújtandó támogatásokról szóló rendelete alapján került betervezésre.
A rendelet 5 §-ában meghatározott működési célú pénzeszköz átadás a csárdaszállási kirendeltséghez kapcsolódó,
de a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál kifizetett igazgatási kiadások összegét tartalmazza, melynek
forrásául a Csárdaszállási Önkormányzat által biztosított pénzeszköz átadás szolgál.
A rendelet 6.§-ában a fejlesztési kiadásokra tervezett 178.855 ezer Ft egyrészt az önkormányzat 2019 évi fejlesztési
elképzelései körében a Kisezüsti útépítéssel kapcsolatos támogatási szerződésben foglalt projekt megvalósítási
költséget tartalmazza. Az önkormányzat által tervezett tárgyi eszközök beszerzési költségét, illetve a tervezett
lakásvásárlási kölcsön kifizetését foglalja magába. Az önkormányzat a felhalmozási költségek tervezett összegén
belül 60.000 ezer Ft felhalmozási célú céltartalékot is tartalmaz pályázati saját erő biztosításához, valamint a Békési
Kistérségi Társulás fejlesztési támogatásának 893 ezer Ft összegű felhasználására.
A rendelet 7.§,- 9. §-ban meghatározott mellékletek kimutatásait az államháztartási törvény írja elő.
A rendelet 10. §-ában az önkormányzat feladatai elvégzéséhez meghatározott létszámkeret került meghatározásra
az államháztartási törvény alapján.
A rendelet 11. §-ában az önkormányzat 2019. évi lehetséges adósságvállalás felső határát 18.100 ezer Ft
összegben határozza meg.
Magyarország 2019. évi Költségvetéséről szóló törvény meghatározza a cafetéria maximális keretét, mely
figyelembevételével került meghatározásra a rendelet 12. §-ában az Önkormányzat alkalmazásában lévő főállású
polgármester és közalkalmazottak részére a cafetéria keret összege.
Csárdaszállás Község Polgármestere a község 2019. évre vonatkozó költségvetés rendelettervezetét elfogadás
céljából a Képviselő-testület elé beterjeszti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől Csárdaszállás Község Polgármestere által beterjesztett a község 2019. évre
vonatkozó költségvetés rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Döntési javaslat
"Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
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Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 284.274 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 284.274 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az Önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevétel előirányzatot 98.052 ezer forint összegben,
b) a felhalmozási bevétel előirányzatot 101 293 ezer forint összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.367 ezer forint összegben
d)finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 77.562 ezer forint összegben
állapít meg. a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 105.137 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 47.767 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.126 ezer forint,
c) dologi kiadás 37.297 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 9.002 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 2.575 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.570 ezer forint összegben
állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet
tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 178.855 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadás 115.296 ezer forint összeget,
b) beruházási kiadás 1.866 ezer forint összeget,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 800 ezer forint összeget,
d) felhalmozási célú céltartalék 60.893 ezer forint összeget
határoz meg.
(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 282 ezer forintban határozza meg.
(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.
7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.
8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2019. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
9. § Az Önkormányzat 2019-2022. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2019. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat a főállású polgármester részére és közalkalmazottak részére 2019. évre bruttó 200.000
Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.
13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló 16/2018.(XII.19.) önkormányzati rendelete.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 02. 15.
Felelős: Petneházi Bálintné
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

A
megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogogatás kölcsön allamháztartáson belülről
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú tartalék
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

1

Adatok ezer Ft-ban
B
C
2018. terv
2019. terv
8 275
11 145
43 919
46 238
124
54
32 860
33 400
5 117
7 215
106 971
98 052
0
0
0
100 893
280
400
0
0
280
101 293
12 655
7 367
59 437
77 562
179 343
284 274
47 786
47 767
6 863
6 126
48 460
37 297
7 519
9 002
800
800
5 835
2 575
2 070
1 570
119 333
105 137
27 067
115 296
1 850
1 866
800
800
30 000
60 893
59 717
178 855
293
282
179 343
284 274

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. február 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Ugrainé Gróf Éva
Petneházi Bálintné polgármester
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének
módosítását az alábbi tényezők teszik szükségessé:
1.

Főhatóságok, pénzalapokból meghatározott feladatokra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai: -

·
Az önkormányzatnál a 2018. októberi állami támogatás módosítása során a gyermekétkezésben résztvevők
számának változása miatt összesen 8 ezer Ft összegű gyermekétkeztetési támogatás csökkenés jelentkezett. Oka,
az hogy az intézményen kívüli gyermekétkeztetésnél a létszámcsökkenés hatására 8 E Ft a visszafizetési
kötelezettség keletkezett, mely összeg a 2018. november havi nettó finanszírozás keretében levonásra került.
·
A 2018. december havi nettó finanszírozás keretében a z önkormányzatot megillető állami támogatás
összegét a járulékbefizetési kötelezettség összesen 17 ezer Ft összeggel meghaladta, mely összeg
megelőlegezésre került az önkormányzat részére, a visszafizetési kötelezettség 2019. évben terheli az
önkormányzatot a 2019. évi állami támogatási előleg elszámolásával.
·
Az önkormányzat 2019. évi állami támogatása terhére megelőlegezésre került 273 ezer Ft, melynek
elszámolására 2019. évben kerül sor.
·
Az önkormányzat 2018. évben a téli rezsicsökkentésre 372 ezer Ft összegű működési célú költségvetési
kiegészítő támogatásban részesült, melynek felhasználására 2019. december 31-ig van lehetősége.
2.
2018. évben realizálódott többletbevételek:
·
6.774 ezer Ft a z iparűzési adó többletbevétele,
·
145 ezer Ft a gépjármű adó többletbevétele,
·
83 ezer Ft önkormányzati lakások lakbér többletbevétele,
·
1654 ezer Ft ezer Ft önkormányzati egyéb helységek bérleti díj többletbevétele,
·
3 ezer Ft önkormányzati földek haszonbér többletbevétele,
·
558 ezer Ft a mezőgazdasági késztermékek értékesítési többletbevétele,
·
112 ezer Ft járdalap értékesítés többletbevétele,
·
25 ezer Ft a Regionális Hulladékkezelő Kft bérleti díjának megfelelő átvett pénzeszköz
·
33 ezer Ft államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (bérlakás biztosítási díj)
többletbevétele, ezen bevételek az önkormányzat működési tartalékát képezik
·
265 ezer Ft a lakáskölcsön hátraléktörlesztés miatti többletbevétele, ezen bevétel az önkormányzat
felhalmozási tartalékát képezi
.
·
448 ezer Ft bérleti díj bevételhez kapcsolódó kiszámlázott Áfa többletbevétel,
·
31 ezer Ft a járdalap értékesítéshez kapcsolódó kiszámlázott Áfa többletbevétel a megfelelő feladaton
befizetendő Áfa fizetési kötelezettséget eredményez.
3.
Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás:
·
A közfoglalkoztatási program keretében a Művelődési ház fűtésének felújításához kapcsolódóan több olyan
költség merült fel, melyet az üzembe helyezés feltételeként az a tűzvédelmi szempontból előírásra kerültek
(villanyszerelési kiadások, nyílászáró csere, új bejárati ajtó a kazánházra stb). A felmerülő 463 ezer Ft kiadásokat a
közművelődési feladatokra szükséges átcsoportosítani a községgazdálkodási feladatról.
A költségvetési főösszeg 10.785 ezer Ft összeggel nőtt.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata:
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A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági hatása:
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs.
Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletmódosításnak a környezetre és egészségre nincs káros következménye.
Adminisztrációs terhek:
A változások beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár.
A módosítás szükségessége:
Amennyiben nem történne meg a rendelet módosítása, úgy nem lenne biztosított a település 2018. évi költségvetési
jelentéseinek elkészítése során a kötelező egyezőség, ezáltal az önkormányzat nem tudna eleget tenni
adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A település 2018. évi költségvetési rendeletmódosítása nem befolyásolja a korábban meghatározott feladatok
személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit.
Indoklás Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 303.507 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásánál az
állami támogatások vonatkozóan a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény állami támogatások
előirányzata, valamint a főhatóságoktól meghatározott célra kapott támogatások előirányzata határozza meg. Az
államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy
biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési és felhalmozási tartalékba lett helyezve.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek összegeit a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján a
települést megillető állami támogatás összege, illetve a realizálódott saját bevételek összege határozzák meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegénél az önkormányzatok
kötelezettségvállalására vonatkozó szabály az irányadó, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi
rendelettervezetet fogadja el:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Döntési javaslat
"2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (..) önkormányzati rendelete
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 303.507 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 303.507 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzatot 130.588 ezer forint, összegben,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 100.545 ezer forint, összegben,
c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 12.937 ezer forint összegben,
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d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 59.437 ezer forint összegben
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 135.935 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 51.659 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.095 ezer forint,
c) dologi kiadás 51.033 ezer forint,
d) működési célú támogatás értékű kiadás 7.781 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 15.082 ezer forint,
g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.485 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1)-(3) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 167.117 ezer Ft,
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadás 131.443 ezer forint összeget,
b) beruházási kiadás 2.200 ezer forint összeget,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 33.474 ezer forint összeget határoz meg.
(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadás összegét 455 ezer forintban határozza meg.”
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Ar Ör. 5, melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1.melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege
A

B

megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson
belülről
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson
kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
10

2018. évi eredeti
előirányzat
8 275
61 291
124
29 960
7 321
106 971
0

C
2018. évi
módosított
előirányzat
11 197
74 423
124
36 879
7 965
130 588
0

0

100 000

280
0
280
12 655
59 437
179 343
47 786
6 863
48 460
7 519

545
0
100 545
12 937
59 437
303 507
51 659
7 095
51 033
7 781

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

800
5 835
2 070
119 333
7 067
21 850
30 800
59 717
293
179 343

800
15 082
2 485
135 935
131 443
2 200
33 474
167 117
455
303 507

2. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben
A

B

megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson
belülről
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson
kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

C
2018.
2018. évi eredeti évi módosított
előirányzat
előirányzat
8 275
11 197
61 291
74 423
124
124
29 960
36 879
7 321
7 965
106 971
130 588
0
0
0

100 000

280
0
280
12 655
59 437
179 343

545
0
100 545
12 937
59 437
303 507

3. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ftban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
A

B

megnevezés
Bérleti díj
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés
Étkezés ellátási díj bevétel
Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített
szolgáltatások
Kamatbevétel
Járdalap értékesítés
Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója
Saját bevétel összesen:
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Rendszeres segélyre átvett pénz
Mezőőri szolgálat átvett pénz
Közcélú munkavégzők támogatása
Egyéb átvett pénzeszköz
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
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C
2018.
2018. évi eredeti évi módosított
előirányzat
előirányzat
2 700
4 357
2 200
2 283
1 575
2 133
446
446
250
100
0
1 004
8 275
25048
0
1 080
33 623
1 540
61 291
0
0
80
44

283
100
112
1 483
11 197
25048
0
1 080
45 572
2 723
74 423
0
0
80
44

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

összesen
Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó
Építményadó
Magánszemélyek kommunális adója
Pótlékok, bírságok bevétele
Gépjármű adó
Különféle bírságok
Mezőőri járulék bevétele
Közhatalmi bevételek összesen
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület gazdálkodás támogatása
Közvilágítás támogatása
Köztemető fenntartás támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Beszámítás összege
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
Falugondnoki szolgáltatás
Kulturális feladatok támogatása
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás
Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
összesen
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Lakáskölcsön visszafizetés
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Központosított felhalmozási célú támogatás
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen

124

124

22 000
3 500
660
100
1 500
0
2 200
29 960

28 774
3 500
660
100
1 645
0
2 200
36 879

0
1572
2528
100
1235
-7881
3500
1293
0
0
3100
1800
74
0
0
7 321
106 971

0
1 572
2 528
100
1 235
-7 881
3 500
1 293
0
0
3 100
1 800
74
372
272
7 965
130 588

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
100000
0

0

100 000

0
280

0
545

280

545

0
0
0
280

0
0
0
100 545

2018. évi eredeti
előirányzat
47 786
6 863
48 460
7 519
800
5 835
2 070
119 333
7 067

C
2018. évi II.
módosított
előirányzat
51 659
7 095
51 033
7 781
800
15 082
2 485
135 935
131 443

4. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben
Adatok ezer Ft-ban
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9

megnevezés

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
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B

10
11
12
13
14

Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

21 850
30 800
59 717
293
179 343

2 200
33 474
167 117
455
303 507

5. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként 2018. évben
Adatok ezer Ftban
A
B
C
Kormányzati
funkció
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

051040

045160

066010

24
25
26
27
28
29
30
31
32

011130

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

013350

megnevezés
Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Zöldterület kezelés (parkgondozás)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás
feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
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D
2018.
2018. évi eredeti évi módosított
előirányzat
előirányzat
0
0
2 425
0

0
0
2 425
0

0
0
0
2 425

0
0
0
2 425

0
0
1 235
0

0
0
1 235
0

0
0
0
1 235

0
0
0
1 235

0
0
1 572
0

0
0
1 572
0

0
0
0
1 572

0
0
0
1 572

6 444
1 435
2 000
7 135

6 444
1 435
1 804
7 135

0
0
0
17 014

0
0
0
16 818

0
0
729
0

0
0
1 177
0

0
0

0
0

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

041237

064010

066020

045120

013320

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

031030

091140

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Községgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Útépítés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr
szolgálat)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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0
729

0
1 177

29 821
2 934
7 038
0

29 821
2 934
7 038
0

0
0
0
39 793

0
0
0
39 793

0
0
2 528
0

0
0
2 528
0

0

0

0
0
2 528

0
0
2 528

0
0
6 716
0

621
122
6 253
0

0
5 835
0
12 551

0
15 082
0
22 078

0
0
0
0

0
0
4 533
0

0
0
0
0

0
0
0
4 533

0
0
100
0

0
0
100
0

0
0
0
100

0
0
0
100

2983
608
200
0

2983
608
200
0

0
0
0
3 791

0
0
0
3 791

0
0

0
0

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

096015

107060

123
124
125
126
127
128
129
130
131

082091

132
133
134
135
136
137
138
139
140

82092

141
142
143
144
145
146
147
148
149

104051

150
151
152
153
154
155
156
157

107080

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekétkeztetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közművelődés hagyományos kulturális értékek
gondozása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
ellátása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Esélyegyenlőség elősegítését célzó
tevékenységek és programok
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
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0
163

0
163

0
0
0
163

0
0
0
163

0
0
2 285
0

0
0
2 285
0

0
0
0
2 285

0
0
0
2 285

0
0
0
0

0
0
372
0

0
0
2 070
2 070

0
0
2 070
2 442

0
0
600
0

0
0
884
0

0
0
0
600

0
0
0
884

0
0
0
0

0
0
329
0

0
0
0
0

0
0
0
329

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
415
415

5 280
1 241
18 527

7 676
1 267
16 105

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

107055

084031

041233

082044

104037

104042

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Falugondnoki szolgáltatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Könyvtári szolgáltatások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0

0

0
0
0
25 048

0
0
0
25 048

2 524
573
771
0

2 524
573
771
0

0
0
0
3 868

0
0
0
3 868

0
0
0
0

0
0
0
0

800
0
0
800

800
0
0
800

734
72
0
0

1 590
156
0
0

0
0
0
806

0
0
0
1 746

0
0
1 200
0

0
0
896
0

0
0
0
1 200

0
0
0
896

0
0
471
0

0
0
463
0

0
0
0
471
0
0
0
0
188

0
0
0
463
0
0
0
0
188

0
0
0
188

0
0
0
188

217
218
219
220
221

104043

222
223
224
225
226
227
228
229
230

063080

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

018010

Család és gyermekjóléti központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Vízellátással kapcsolatos közmű építése,
fenntartása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadások mindösszesen

0
0
0
0
33

0
0
0
0
33

0
0
0
33

0
0
0
33

0
0
63
0

0
0
63
0

0
0
0
63

0
0
0
63

0
0
0
0

0
0
0
262

0
0
0
0

0
0
0
262

47 786
6 863
48 460
7 519

51 659
7 095
51 033
7 781

800
5 835
2 070
119 333

800
15 082
2 485
135 935

6. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok ezer Ft-ban
A
B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

megnevezés

Felújítások
Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója
Járda felújítás
Kisezüsti út felújtás saját erő
Kisezüsti út felújítása VP támogatás felhasználása
Kisezüsti út felújítása tervezői költségbecslés többlet költség
Művelődési Ház fűtési rendszer felújítás
Felújítások összesen
Beruházások
Arculati kézikönyv elkészítése
Kisezüsti út építés saját erő
Közút program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés damilfej
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés
Tűzfal védelmi szoftver
Közművelődési Házba színpadi lámpa vásárlás
17

2018. évi eredeti
előirányzat

C
2018.
évi módosított
előirányzat

2067
5000
0
0
0
0
2 067

2067
5 000
16 591
95 776
1 000
11 009
131 443

950
20000
200
500
200
0

950
0
200
500
200
154

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Igazgatás kisértékű tárgyieszköz beszerzés
Beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő
Egyéb fejlesztési kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Finanszírozási kiadások összesen

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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0
21 850

196
2 200

0

0

0
0
0
800
30000
30 800
293
293

0
0
0
800
32 674
33 474
455
455

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. február 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2019.
évben fizetendő térítési díjak meghatározásához
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Mraucsik Éva
Petneházi Bálintné polgármester
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelezővé teszi a szociális ellátások
intézményi térítési díjának meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében:
115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként
megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi
térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi
térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra
külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti
közvetlen költségek arányában kell megosztani.
Ezen rendelkezés alapján az intézmény elkészítette a 2019. évre vonatkozó önköltségszámítást, és meghatározta a
térítési díjak mértékét. A térítési díjak meghatározására vonatkozó intézményi javaslat az előterjesztés
mellékletében található.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a társulást alkotó képviselő-testületek javaslata alapján a Társulás
meghatározza a térítési díjakat, melyek 2019. március 01. napjával lépnek hatályba, Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének
módosításával.
A Szt. szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül meghatározott önkormányzat
helyi rendeletében kell meghatározni. A Társulás Gyomaendrőd Város Önkormányzatát jelölte meg a helyi rendelet
készítőjeként. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához
a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulására is szükség van, a hozzájárulást
a képviselő-testületek a javaslatuk megfogalmazásával egyidejűleg adják meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, az intézményi térítési díjakat
meghatározni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Döntési javaslat
"Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2019. évben fizetendő térítési díjak
meghatározásához"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: általános ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy alábbiakban határozza meg a Térségi Szociális Gondozási
Központ 2019. március 1. napjával alkalmazandó intézményi térítési díjait, és ezzel egyidejűleg hozzájárul
Gyomaendrőd Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához, mely szerint a
rendelet 3. mellékletén átvezetésre kerülnek a 2019. március 1. napjával bevezetésre kerülő az alábbi táblázatban
ismertetett intézményi térítési díjak:
Szociális alapszolgáltatás feladatai
19

Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés
Gyomaendrőd
Hunya, Csárdaszállás
Szt. szerint számított
441+119
441+119
int. tér. díjak 2019.
(ÁFA)
(ÁFA)
Önk. kompenzáció
--441+119
441+119
2019. int. tér. díjak
(ÁFA)
(ÁFA)
Szolg. egység
Ft/adag
Ft/adag

Szt. szerint számított
int.tér.díjak 2019.
Önk. kompenzáció
2019. int.tér.díjak
Szolg.egység

Szt. szerint számított
int. tér. díjak 2019.
Önk. kompenzáció
2019. int. tér. díjak
Szolg. egység

Időskorúak nappali
ellátása étk. nélkül

100

600

--

550

100

50

Ft/nap

Ft/nap

Szociális alapszolgáltatás feladatai
Házi
Fogyatékos személyek nappali Fogyatékos személyek
Házi segítségnyújtás segítségnyújtás
intézményi ellátása étkezés
nappali intézményi
- Személyi gondozás
- Szociális
nélkül
ellátása étkezéssel
segítés
215

1 055

765

765

-215
Ft/óra

--1 055

715
50

275
490

Ft/óra

Ft/nap

Ft/nap

Személyi segítés
szociálisan
rászorultak részére
Szt. szerint számított
int. tér. díjak 2019.
Önk. kompenzáció
2019. int. tér. díjak
Szolg. egység

Szociális étkeztetés
Kiszáll. díja

230

Támogató szolgálat
Szállítás
Szállító szolgáltatás a
szociálisan
Személyi segítés szociálisan
2/2009. (I: 30.) Gye. Kt.
rászorultak
nem rászorultak részére
r. 12/A § alapján
részére
95

--230
95
Ft/óra
Ft/km
Átlagos szintű és demens gondozást,
ápolást igénylő ellátás
3 060
91 800
-3 060
91 800
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1 400

150

-1 400
Ft/óra

-150
Ft/km

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
3 060
91 800
-3 060
91 800
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
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INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGHATÁROZÁSA 2019. ÉVRE
Az intézményi térítési díj szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, továbbá Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló L. törvény tartalmazza.
Az Szt. 92/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj
konkrét összegben történő meghatározása.
A 115. § (1) bekezdés értelmében: „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az
intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj
összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy
alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”
Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat rendeletben foglaltak szerint,
egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi
és vagyoni viszonyai indokolttá teszik.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet 3.§ (1) bekezdése e) és f) pontja alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
nappali ellátás esetén ellátási napra, bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra
vetítve kell meghatározni.
Ugyanezen § (2)-(4) bekezdéseinek értelmében:
„(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén
a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része
a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.
(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató,
intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos intézményi
ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható.
(4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő
módon kerekítve kell meghatározni.”
Az intézményi térítési díj alapja, a szolgáltatási önköltség, mely a teljes feladatra tervezett kiadási
összeget tartalmazza.
Az intézményi térítési díj meghatározása a szolgáltatási önköltség, valamint a feladatra kapott állami
támogatás különbözete alapján került meghatározásra az alábbiak szerint:
1. Ápolást- gondozást nyújtó intézmény-idősek otthona (átmeneti elhelyezés és tartós
bentlakás):
 Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
 Rózsakert Idősek otthona és Átmeneti ellátás Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
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 Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
 Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8.







Ellátottak száma összesen: 178 fő
Ellátotti napok: 365
2019.évi tervezett önköltség 368 735 117 Ft
Egy főre vetített önköltség: 2 071 545 Ft
Egy napra vetített önköltség: 5 675 Ft – kerekítve: 5 675Ft
Térítési díj meghatározása:1 hónapra: 5 675 Ft *30=175 250 Ft/hó/fő

A szociális szakosított ellátás és átmeneti elhelyezés 2019. évi megítélt állami támogatása:
 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (48fő): 136 704 000Ft
 Üzemeltetési támogatás: 32 954 000 Ft
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével:
91 800 Ft/fő/hó, 1 napra: 3 060 Ft/fő/nap
2.

Nappali ellátása:
1. számú idősek klubja:
 Ellátást igénybevevők: 30 fő
 Naptári napok: 251
 2019. évi tervezett önköltség: 11 584 518 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 11 584 518 Ft : 30/251= 1 538Ft/hó/nap –kerekítve 1 540
Ft/hó/nap
3.





számú idősek klubja:
Ellátást igénybevevők: 23 fő
Naptári napok: 251
2019. évi tervezett önköltség: 6 309 661 Ft
Egy főre vetített önköltség: 6 309 661 Ft : 23/251= 1 093 Ft/hó/nap – kerekítve 1 095
Ft/hó/nap

4. számú idősek klubja:
 Ellátást igénybevevők: 8 fő
 Naptári napok: 251
 2019. évi tervezett önköltség: 1 270 387 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 1 270 387 Ft : 8/60= 2 647 Ft/hó/nap –kerekítve 2 645
Ft/hó/nap
5. számú idősek klubja:
 Ellátást igénybevevők: 37 fő
 Naptári napok: 251
 2019. évi tervezett önköltség: 16 528 013 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 16 528 013 Ft : 44 /251= 1 497 Ft/hó/nap –kerekítve 1
495 Ft/hó/nap
6.

számú idősek klubja:
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Ellátást igénybevevők: 28 fő
Naptári napok: 251
2019. évi tervezett önköltség: 7 816 616 Ft
Egy főre vetített önköltség: 7 816 616 Ft : 28 /251= 1 112 Ft/hó/nap – kerekítve 1
110 Ft/hó/nap

2019. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás
által történő feladatellátás – esetén:
Ellátást igénybevevők száma: 126 fő
Állami támogatás fajlagos összege: 163 500 Ft/fő
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás és a helyi igénybevétel figyelembe vételével:
50Ft/nap/fő.
3.

Fogyatékosok nappali ellátása:
 Ellátást igénybevevők: 25 fő
 Naptári napok: 251
 2019. évi tervezett önköltség: 19 511 074 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 19 511 074 Ft : 25/251= 3 109 Ft/hó/nap –kerekítve 3
110 Ft/hó/nap

2019. évre meghatározott állami támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás
által történő feladatellátás – esetén:

Ellátást igénybevevők száma: 25 fő

Állami támogatás fajlagos összege: 550 000 Ft/fő
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás és a helyi igénybevétel figyelembe vételével:
klubhasználati díj összege 50 Ft/nap/fő klubhasználati díj, étkezéssel 490Ft/nap/fő.

4.

Étkeztetés:
 Ellátást igénybevevők: 165 fő
 Naptári napok: 251
 2019. évi tervezett önköltség: 28 222 783 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 28 222 783 Ft : 165/251=681 Ft/fő/nap 680Ft/fő/nap

kerekítve

2019. évre meghatározott állami támogatás az szociális étkeztetés – társulás által történő
feladatellátás – esetén:

Ellátást igénybevevők száma: 165 fő

Állami támogatás fajlagos összege: 60 896 Ft/fő
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 440 Ft + ÁFA= 560 Ft/
adag/nap
5.

Étkeztetés kiszállítása:
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 Ellátást igénybevevők: 165 fő
 Naptári napok: 251
 2019. évi tervezett önköltség: 4 168 245 Ft
Egy főre vetített önköltség: 4 168 245 Ft : 165/251=101 Ft/fő/nap - kerekítve
Ft/fő/nap
A feladat ellátásához állami támogatás nem kapcsolódik.
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 100 Ft/ adag/nap
6.

100

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás:
 Ellátást igénybevevők: 75 fő
 Naptári napok: 251
 Gondozók óra száma: 11*8óra=88 óra
 2019. évi tervezett önköltség: 36 914 002 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 36 914 002 Ft : 88óra/251=1 679 Ft/fő/óra - kerekítve
1 680 Ft/fő/óra

2019. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – személyi gondozás, társulás
által történő feladatellátás – esetén:

Ellátást igénybevevők száma: 75 fő

Állami támogatás fajlagos összege: 429 000 Ft/fő
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 215 Ft/fő/óra
7.

Házi segítségnyújtás-szociális segítés:
 Ellátást igénybevevők: - fő
 Naptári napok: 251
 Gondozók óra száma: 8óra=8 óra
 2019. évi tervezett önköltség: 2 123 515 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 2 123 515 Ft : 8/251=1 057 Ft/fő/óra - kerekítve
Ft/fő/óra

1 055

2019. évre meghatározott állami támogatás a házi segítségnyújtás – szociális segítés esetén:

Ellátást igénybevevők száma: - fő

Állami támogatás fajlagos összege: 25 000 Ft/fő
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 1 055 Ft/fő/óra
8.

Támogatató Szolgálat – személyi segítés
 Gondozók óraszáma: 2*8óra=16óra
 Naptári napok: 251
 2019. évi tervezett önköltség: 5 627 860 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 5 627 860 Ft : 16óra/251=1 401 Ft/fő/óra - kerekítve
400 Ft/fő/óra

2019. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:
 Alaptámogatás:
4 100 000 Ft
 Teljesítménytámogatás:
6 208 200 Ft
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 230 Ft/fő/óra

1
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9.

Támogatató Szolgálat – szállítás
 2018. évben futott km: 61 225 km
 2019. évi tervezett önköltség: 11 506 832 Ft
 Egy főre vetített önköltség: 11 506 832 Ft : 61 225 =188Ft/km - kerekítve
/km

190 Ft

2019. évre meghatározott állami támogatás a Támogató Szolgálat esetén:
 Alaptámogatás:
4 100 000 Ft
 Teljesítménytámogatás:
6 208 200 Ft
Javasolt intézményi térítési díj az állami támogatás figyelembe vételével: 95 Ft/ km

Fentiek alapján a 2019. évre javasolt intézményi térítési díjak összegét az alábbi táblába foglaljuk
össze:

Szociális alapszolgáltatás feladatai
Szociális étkeztetés
Gyomaendrőd
Szt. szerint
számított
int.tér.díjak 2018.
Önk. kompenzáció
2018. int.tér.díjak
Szolg.egység
Szt. szerint
számított
int.tér.díjak 2019.
Önk. kompenzáció
2019. int.tér.díjak
Szolg.egység

Szociális étkeztetés
Kiszáll. díja

425+115
(ÁFA)

Szociális étkeztetés
Hunya,
Csárdaszállás
425+115
(ÁFA)

100

690

-425+115
(ÁFA)
Ft/adag

-425+115
(ÁFA)
Ft/adag

-100

640
50

Ft/nap

Ft/nap

441+119
(ÁFA)

441+119
(ÁFA)

100

600

-441+119
(ÁFA)
Ft/adag

-441+119
(ÁFA)
Ft/adag

-100

550
50

Ft/nap

Ft/nap

Szociális alapszolgáltatás feladatai
Házi
segítségnyújtás
- Személyi
gondozás
Szt. szerint
215
számított
int.tér.díjak 2018.
Önk. kompenzáció
-2018. int.tér.díjak
215
Szolg.egység
Ft/óra
Szt. szerint

215

Időskorúak nappali
ellátása étk. Nélkül

Házi
segítségnyújtás
- Szociális segítés

Fogyatékos személyek
nappali intézményi
ellátása étkezés nélkül

1 240

655

--1 240
Ft/óra

605
50
Ft/nap

180
475
Ft/nap

1 055

765

765

Fogyatékos
személyek nappali
intézményi ellátása
étkezéssel
655
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számított
int.tér.díjak 2019.
Önk. kompenzáció
2019. int.tér.díjak
Szolg.egység

-215
Ft/óra

--1 055
Ft/óra

715
50
Ft/nap

275
490
Ft/nap

Támogató szolgálat

Szt. szerint
számított
int.tér.díjak 2018.
Önk. kompenzáció
2018. int.tér.díjak
Szolg.egység
Szt. szerint
számított
int.tér.díjak 2019.
Önk. kompenzáció
2019. int.tér.díjak
Szolg.egység

Szt. szerint számított
int.tér.díjak 2018
Önk. kompenzáció
2018. int.tér.díjak
Szolg.egység
Szt. szerint számított
int.tér.díjak 2019
Önk. kompenzáció
2019. int.tér.díjak
Szolg.egység

Személyi segítés
szociálisan
rászorultak
részére
420

Szállítás
szociálisan
rászorultak
részére
70

1 400

Szállító szolgáltatás
a 2/2009. (I: 30.)
Gye. Kt. r. 12/A §
alapján
150

Személyi segítés
szociálisan nem
rászorultak részére

-420
Ft/óra

-70
Ft/km

-1 400
Ft/óra

-150
Ft/km

230

95

1 400

150

-230
Ft/óra

-95
Ft/km

-1 400
Ft/óra

-150
Ft/km

Átlagos szintű és demens
gondozást, ápolást igénylő ellátás
3 005
90 150
-

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás

3 005
90 150
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
3 060
91 800
-

3 005
90 150
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó
3 060
91 800
-

3 060
91 800
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

3 060
91 800
Ft/fő/nap
Ft/fő/hó

3 005
90 150
-

A javasolt intézményi térítési díjak hatása az intézmény 2019. évi költségvetésére:
Az alapellátás esetében az állami támogatás és a térítési díj nem fedezi a feladat ellátásához szükséges
forrást, még a szakmai követelmények betartása melletti, minimálisan - a működéshez elengedhetetlen
- kiadások mellett sem. Sajnos a fajlagos támogatások összege az előző évek szintjén maradt, így a
garantált bérminimumokra való emelkedés sem kompenzálódik az állami támogatásokban.
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Az alapellátási feladatokra nyújtott állami támogatás és a beszedett térítési díjak nem fedezik az
alapellátásban teljesítendő kiadásokat, így azok működtetéséhez az önkormányzat kiegészítő
támogatása szükséges.
Az alapellátás működési hiánya 36 330 152 Ft, ebből (vastagon szedve kerültek kiemelésre, az
önkormányzat kötelező feladatai):
1. Nappali ellátás összesen:
21 370 EFt
2. Házi segítségnyújtás:
nem igényel önkormányzati támogatást
3. Étkeztetés:
nem igényel önkormányzati támogatást
4. Fogyatékos nappali ellátás:
3 249 EFt
5. Támogató Szolgálat:
5 416 EFt
6. Tanyagondnoki Szolgálatok összesen:
2 774 EFt
Idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés:
Az idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezés állami támogatása feladatalapú finanszírozású, mely két
részből áll. Egyik a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, másik az
intézmény-üzemeltetési támogatása.
Az állami támogatás megigénylése a 2018. október 31-i tényadatok alapján megtörtént, 2018.
novemberben. A 2019. január 5-én kiközölt támogatási összeg a bértámogatás vonatkozásában teljes
egészében megegyezik az igényelt összeggel, míg az üzemeltetési támogatás 281 ezer forinttal
magasabb.
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása az alábbiak szerint került
meghatározásra (2018. október 31-i létszám adatok alapján):
 időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek:
103 fő
 időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek száma:
74 fő
Fenti létszám alapján a finanszírozás szempontjából 48 fő szakmai dolgozó került elismerésre, egy fő
állami bértámogatása 2 848 000Ft/fő/év. Így a teljes bértámogatás összege: 136 704 000 Ft.
A garantált bérminimum és az ágy mellett dolgozók alapbére járulékokkal együtt egy évre: 3 140 460
Ft + a változó bérek, melyek a munkaszüneti napra járó bérpótlékot és délutáni, éjszakai pótlékot
foglalja magába.
A költségvetésbe a feladat ellátására a szakmai jogszabályok betartása mellett, a minimális
szakdolgozói létszám bére került betervezésre, mely összesen 48 fő. A tervezett bér a garantált
bérminimum összegét, a kötelezően kifizetendő ágy melletti pótlék összegét, valamint a változó
bérek összegét - a munkaszüneti napra járó bérpótlék és délutáni, éjszakai pótlék – foglalja magába.
A kötelezően szakmai dolgozók létszámához (48 fő) kapcsolódó egész éves bér - a kötelező
bérelemek figyelembe vételével járulékkal együtt 175 0065 eFt, míg a feladatra kapott bértámogatás
összege 136 704 eFt. A különbség 38 361eFt sem az üzemeltetési támogatásból, sem a személyi
térítési díjak eseteleges emelkedéséből nem pótolható a jelenlegi jogi szabályozás alapján, így azt amennyiben év közben egyéb állami támogatás nem érkezik az önkormányzat részére ezen jogcímen
-, önkormányzati kiegészítésből tudjuk csak finanszírozni.
Az üzemeltetési feladatok ellátására a feladatra kapott üzemeltetési támogatás összege és a tervezett
személyi térítési díjbevétel elegendő forrása lesz a 2019. évi zavartalan gazdálkodásnak.

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu
___________________________________________________________________________
Az általunk tervezett intézményi térítési díjakkal költségvetésünk az alábbiak szerint alakul az egyes
feladatok és települések között 2019. évben:

Kockázati tényezők:
 Az intézmény 2019. évre tervezett költségvetését a fent ismertetett térítési díjak alapján
határozta meg, amennyiben a Tisztelt Testület eltér ezek alkalmazásától, úgy a
költségvetésben magasabb összegű hiány keletkezhet, melyet az intézmény nem tud pótolni,
ahhoz még több önkormányzati támogatás válik szükségessé.
 Amennyiben a fogyatékosok, idősek nappali ellátásának térítési díja a javasoltnál magasabb
összegben kerül meghatározásra, az nagy valószínűséggel ellátotti létszám csökkenést
eredményez, mely állami normatíva kiesést és térítési díj bevétel csökkenést is eredményez
az intézmény költségvetésében. Emellett dolgozói létszámcsökkentésre is sor kerülhet a
feladat ellátás csökkenéséből adódóan.
Előnyök:
 A számított és javasolt térítési díjak alkalmazásával az intézmény működése kiszámítható,
kiegyensúlyozott lehet éves szinten.
 A külsős étkeztetésből származó többletbevételünk, mely 2019. évben 9 733 E Ft összegben
került betervezésre, az intézmény teljes működési hiányát ezen összeggel csökkenti.

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu
___________________________________________________________________________
Hátrányok:
 A bérminimumok emelkedése és az állami támogatások, ellátotti nyugdíjak emelkedése
között nincs összhang, így a megnövekedett kiadások finanszírozására jelenleg nincs állami
forrás.
 A fogyatékosok és idősek nappali ellátásánál továbbra is szükséges az önkormányzati
kompenzáció alkalmazása, mert az önköltségszámításon alapuló intézményi térítési díjat nem
lennének hajlandóak megfizetni az ellátottak, mely az ellátotti létszám csökkenéséhez és
állami normatíva csökkenéshez vezetne. Továbbá munkahelyek megszűnését is
eredményezné.
 A Tanyagondnoki Szolgáltatások térítésmentes működtetése miatt – melyet jogszabály ír elő
- az állami normatíva és a szolgáltatási önköltség közötti különbséget az intézmény nem
tudja csökkenteni a térítési díj bevétellel, ezért azt az önkormányzatnak kell kiegészítenie.
 A Támogató Szolgálat működtetésére nem biztosít elegendő állami támogatást az állam,
ugyan a feladatmutatók jóval meghaladják a kért és megítélt mutatókat, mely a finanszírozás
alapját képezik, a támogatás nem elegendő a kiadások fedezetére.
A meghatározott térítési díjak 2019. március 01. napjával lépnek életbe, Gyomaendrőd Város
Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításával.
Kérem a Tisztelt Osztályvezető Asszonyt, hogy szíveskedjen az intézményi térítési díjak
meghatározására vonatkozóan az előterjesztést a Társulási Tanács és a Képviselő Testületek részére
elkészíteni.

Gyomaendrőd, 2019. 01. 24.

Mraucsik Éva s.k.
intézményvezető

Uhrin Anita s.k.
gazd.vezető

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. február 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Civil szervezeteknek nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása
Kovácsné Bőtsch Anita
Petneházi Bálintné polgármester
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2018. (V.29.) számú határozatában döntött arról,
hogy 100.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Mezőberényi Polgárőr Egyesület részére a közrend, közbiztonság
és vagyonvédelmi feladatok ellátásához. Az önkormányzat az Egyesülettel támogatási szerződést kötött. Az
Egyesület az önkormányzat által nyújtott támogatással határidőre (2019.január 31-ig) elszámolt a szerződésben
foglaltak szerint.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2018. (III.27.) számú határozatában döntött arról,
hogy 400.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Csárdaszállási Szabadidősport Klub részére működési feladatok
ellátásához. Az önkormányzat a Klubbal támogatási szerződést kötött. A Klub az önkormányzat által nyújtott
támogatással határidőre (2019. január 31-ig) elszámolt a szerződésben foglaltak szerint.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2018. (III.27.) számú határozatában döntött arról,
hogy 50.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének részére működési
feladatok ellátásához. Az önkormányzat az Egyesülettel támogatási szerződést kötött. Az Egyesület az
önkormányzat által nyújtott támogatással határidőre (2019. január 31-ig) elszámolt a szerződésben foglaltak szerint.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2018. (IX.25.) számú határozatában döntött arról,
hogy 25.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Magyarországi Légimentésért Alapítvány részére működési feladatok
ellátásához. Az önkormányzat az Alapítvánnyal támogatási szerződést kötött. Az Alapítvány az önkormányzat által
nyújtott támogatással határidőre (2019. január 31-ig) elszámolt a szerződésben foglaltak szerint.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
2018 évi költségvetésből céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése is
megtörtént.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
1. döntési javaslat
""Civil szervezeteknek nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Képviselő-testület által 2018-ban támogatásban
részesített – Mezőberényi Polgárőr Egyesület támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
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""Civil szervezeteknek nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Képviselő-testület által 2018-ban támogatásban
részesített – Csárdaszállási Szabadidősport Klub támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolását
elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
""Civil szervezeteknek nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Képviselő-testület által 2018-ban támogatásban
részesített – Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi
elszámolását elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
""Civil szervezeteknek nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Képviselő-testület által 2018-ban támogatásban
részesített – Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolását
elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"""Belső ellenőrzési jelentés elfogadása”"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Képviselő-testület által 2018 évben cél jelleggel nyújtott
támogatások rendeltetés szerinti felhasználásáról szóló belső ellenőri jelentést elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr
5510 Dévaványa, Dobó utca 9.sz.
Tel.:06 30/4108422
Email:szucsnehm@freemail.hu

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése, címe:
Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr, önkormányzati gazdaságszervező, adótanácsadó
Belső ellenőri regisztrációs szám: 5115701
Az ellenőrzött szervezet megnevezése, címe:
Csárdaszállás Község Önkormányzat
5621 Csárdaszállás Petőfi utca 17.
Az ellenőrzött szervezet vezetője:
Petneházi Bálintné polgármester
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-célellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya: 2018. évi költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások
rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése.
Az ellenőrzés alá vont időszak: 2018.01.01. – 2018.12.31.
Az ellenőrzés célja:
 Annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer
szabályozottsága biztosított-e.
 A cél jelleggel nyújtott támogatások a testület által jóváhagyásra kerültek-e.
 A pályázható pénzösszeg teljes mértékben kiosztásra került-e.
 A költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatásokról szerződések, megállapodások
készültek-e.
 A pályázati pénzeszközök a Támogatási Szerződésben meghatározott célokra lettek-e
felhasználva, a pályázati elszámolások megtörténtek-e.
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Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr
5510 Dévaványa, Dobó utca 9.sz.
Tel.:06 30/4108422
Email:szucsnehm@freemail.hu
Alkalmazott ellenőrzési módszerek:
Szabályozottság ellenőrzése.
Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
A helyszíni ellenőrzés időtartama:

2019. február 1. – 2019. február 12 közötti időszakban.
1 revizori nap .

Vonatkozó jogi háttér.
 A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény.
 Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet.
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény.
 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény.
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény.
 A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló 2011. évi CLXXXI törvény.
 Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet a
2018. évi költségvetéséről.
 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.
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Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr
5510 Dévaványa, Dobó utca 9.sz.
Tel.:06 30/4108422
Email:szucsnehm@freemail.hu

Megállapítások

I.) A pályáztatási rendszer szabályozottságának ellenőrzése
Az Önkormányzat a cél jelleggel nyújtott támogatásokra nem írt ki pályázatot, annak
odaítélése testületi döntés alapján, egyedi kérelemre történik.
Megállapítás:Az Önkormányzat nem rendelkezik pályáztatással kapcsolatos szabályzattal.
Javaslat: A jogszabály kötelező jelleggel nem írja elő a költségvetésből nyújtott
támogatásokra vonatkozó belső szabályzat elkészítését, azonban javaslom annak elkészítését,
melyben a támogatások odaítélésének eljárásrendje, az elszámolásokra vonatkozó szabályok,
határidők kerülnek meghatározásra.
II. ) 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló, pályázható pénzösszegek
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 130/2018.(XI.28.) számú
határozatával fogadta el a 2019. évre szóló belső ellenőrzési tervet, melyben döntött arról,
hogy a költségvetésből 2018. évben céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti
felhasználásának ellenőrzését el kell végezni, úgy , hogy a 2019. februári képviselő testületi
ülésen az ellenőrzésről készült jelentés tárgyalásra kerüljön.
A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálatára,hogy a :
 a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre áll e a forrás,
 a kérelmek iktatásra kerültek-e,
 a kérelem melléklete tartalmazza e a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben , annak végrehajtási rendeletében kötelező jelleggel
előírt nyilatkozatokat,
 a képviselő testület elé került előterjesztés, döntés a támogatásokról,
 a kérelmező értesítése a döntésről,
 a támogatási szerződés megkötésről,
 elszámolás a szerződésben rögzített határidőig megtörtént-e.
Megállapítottam, hogy Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
szóló 2/2018.(II.16.) Önkormányzati rendelet alapján a működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre 800 000 ,- Ft amely a könyvelésben a 084031 Kormányzati funkció
civil szerveztek támogatására jogcímen tartalmazza az előirányzatot.
Megállapítottam, hogy a forrás a költségvetésben rendelkezésre állt.
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A kérelmek iktatásra kerültek, az ügyiratban megtalálható a kérelem mellékletét képező
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben, annak
végrehajtási rendeletében kötelező jelleggel előírt nyilatkozatok.
A képviselő testület előterjesztést megtárgyalta , döntött a támogatásokról, kérelmező
kiértesítése és a támogatási szerződés megkötése megtörtént.
Megállapítás: Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő testülete 800 000,-Ft
előirányzatot biztosított a 2018. évi költségvetésben működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre. A képviselő testület 575 000,-Ft támogatásról döntött az év
folyamán, így összességében a költségvetésben biztosított előirányzatot nem lépte túl.
III.) A beérkezett kérelmek bemutatása, a támogatások pénzügyi teljesítése, képviselő
testületi határozatok.
Civil szervezet megnevezése

400 000 2018.04.09
25 000 2018.11.16

Képviselő testületi
határozat
száma/ideje
37/2018.(III.27.)
100/2018.(IX.25.)

100 000 2018.06.26
50 000 2018.05.25

63/2018.(V.29.)
38/2018.(III.27.)

Támogatás
összege Ft

Csárdaszállás Szabadidősport Klub
Magyarország Légimentésért
Alapítvány
Mezőberényi Polgárőr Egyesület
Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesülete

Pénzügyi
teljesítés

A Csárdaszállási Szabadidősport Klub képviseletében az Elnök Úr által benyújtott kérelmet
az önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta és a 37/2018.(III.27.) határozatával döntött
400.000,-Ft támogatásáról, valamint felhatalmazta a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
A Csárdaszállási Szabadidősport Klubbal a Támogatási Szerződés 2018. április 3-án aláírásra
került, annak minden szükséges melléklete rendelkezésre áll.
A támogatás kiutalása egy részletben 2018. április 9-én megtörtént .
Az elszámolás határidőre szabályszerűen benyújtásra került. A támogatás felhasználását a
csatolt számlamásolatokról ellenőriztem. A számlák másolati példányán a záradékolás
helyesen történt, a számlák kifizetését a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok szintén
csatolva lettek, melyeken szerepel a " a másolat az eredeti példánnyal azonos "
A befogadott számlák darabszáma 7 db, értékük összesen 400 000.-Ft.
Megállapítás:
Az elszámolás határidőben és a Támogatási Szerződésében rögzítettek szerint szabályosan
megtörtént. A támogatás rendeltetésszerűen került felhasználásra.
Magyarország Légimentésért Alapítvány a kért támogatást a Szentesi Légimentő Bázist
kívánja támogatni. Kérelmében ezt a célt jelölte meg, melyet a Képviselő-testület 25 000,-Ft
támogatást biztosított a 100/2018.((IX.25.) Kt. határozatában.
A Támogatási Szerződés 2018. szeptember27-én került aláírásra, melynek minden szükséges
melléklete rendelkezésre áll.
A támogatás kiutalása egy részletben 2018. november 6-án megtörtént .
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Az elszámolás határidőre szabályszerűen benyújtásra került. A támogatás felhasználását a
csatolt számlamásolatról ellenőriztem. A számlák másolati példányán a záradékolás helyesen
történt, a számlák kifizetését a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok szintén csatolva lettek,
melyeken szerepel a " a másolat az eredeti példánnyal azonos "
A támogatás rendeltetésszerűen került felhasználásra.
Mezőberényi Polgárőr Egyesület képviseletében az Elnök Úr által benyújtott kérelmet az
önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta és az 63/2018.(V.29.) határozatával döntött
100 000,- Ft támogatásáról.
A támogatási kérelem benyújtásának dátuma 2018. április 24.
A Támogatási Szerződés 2018. május 30-án aláírásra került, melynek minden szükséges
melléklete rendelkezésre áll.
A támogatás kiutalása egy összegben 2018. június 26-án megtörtént.
Az elszámolás határidőre szabályszerűen benyújtásra került. A támogatás felhasználását
összesített számlamásolatokról ellenőriztem. A számlák másolati példányán a záradékolás
helyesen történt, a számlák kifizetését a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok szintén
csatolva lettek, melyeken szerepel a " a másolat az eredeti példánnyal azonos "
A befogadott számlák darabszáma 12 db, értékük összesen 100 000.-Ft.
Megállapítás:
Az elszámolás határidőben és a Támogatási Szerződésében rögzítettek szerint szabályosan
megtörtént. A támogatás rendeltetésszerűen került felhasználásra.
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete képviseletében az Ügyvezető által benyújtott
kérelmet az önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta és a 38/2018.(III.27) határozatával
döntött 50 000,- Ft támogatásáról.
A támogatási kérelem benyújtásának dátuma 2018. február 26.
A támogatás kiutalása egy összegben 2018. május 25-én megtörtént.
Az elszámolás határidőre szabályszerűen benyújtásra került. A becsatolt számla másolati
példányán a záradékolás helyesen történt, a számla kifizetését a pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylat szintén csatolva lett, melyen szerepel a " a másolat az eredeti példánnyal azonos "
A befogadott számlák darabszáma 1 db.
Megállapítás:
Az elszámolás határidőben és a Támogatási Szerződésében rögzítettek szerint szabályosan
megtörtént. A támogatás rendeltetésszerűen került felhasználásra.
Összefoglaló megállapítások, javaslatok:
Az ellenőrzés során elvégeztem és értékeltem a 2018. évi költségvetésből cél jelleggel
nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználását.
2018. évben a négy támogatás igényű kérelem érkezett a Csárdaszállás Községi
Önkormányzat Képviselő testületéhez. Minden kérelemről előterjesztés készült, melyet
megtárgyalt és döntött arról a képviselő testület.
Az ellenőrzött időszakban a támogatások odaítélése egyedi kérelemre történt.
A Támogatási Szerződés a döntés után elkészült , melyhez minden szükséges dokumentum
rendelkezésre állt.
A 2018. évi költségvetési rendeletben biztosított előirányzat nem került teljes összegben
felhasználásra.
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Megállapítás:
A beszámolási kötelezettség teljesítése során a Támogatott igazolta, hogy a támogatás
felhasználása rendeltetésszerűen történt, az Önkormányzat döntése szerinti célnak
megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra.
Dévaványa, 2019. Február 8
Szűcsné Horváth Margit s. k.
Belső ellenőr
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Záradék

A jelentés egy példányát átvettem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglalt
megállapításokra a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében 8
napon belül észrevételt tehetek.
Észrevételeimet Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr részére 5510 Dévaványa, Dobó u. 9
szám alá kell megküldeni.
Felhívom a figyelmét, hogy az észrevételre biztosított határidő elmulasztását egyetértésnek
tekintem.
Dévaványa, 2019.február 15

Petneházi Bálintné
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. február 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lakásbérleti pályázat elbírálása Csárdaszállás Csárda utca 7/2/B.
Kovácsné Bőtsch Anita
Petneházi Bálintné polgármester
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő Csárdaszállás, Csárda utca 7/2/B. szám alatti szociális alapú bérlakásra
pályázat került kiírásra, mivel a bérlakás megüresedett.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. február 6. napján járt le.
A megadott határnapig összesen 2 db pályázat érkezett.
A meghirdetett bérlakás komfortfokozata komfortos, alapterülete 38,15 m², lakbére: 3.815,- Ft/hó + biztosítási díj
1.000,- Ft.
A meghirdetett bérlakás szociális alapú bérlakás a 7/2016.(VI. 2.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete
értelmében.
Az önkormányzati rendelet 9.§ - a rendelkezik a szociális alapú bérlakások bérbeadásáról:
9. § (1) Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás az 2. mellékletben található szociális bérlakás.
(2) A szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati lakásra való jogosultságot a pályázó és a vele közös
háztartásban együttlakó és költöző személyek jövedelmi és vagyoni viszonyainak, valamint szociális helyzetének
vizsgálata alapján a Képviselő-testület állapítja meg.
(3) Jövedelmi viszonyai szerint az a család (személy) tekinthető rászorulónak, akinek családjában - a vele együtt
költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő személy esetén két és félszeresét.
(4) A szociális helyzet alapján - az egy főre jutó jövedelemtől függetlenül - nem adható bérlakás annak, aki a vele
együtt költöző személyeket is figyelembe véve
a) a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és annak
jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja, a nyugdíjminimum ötvenszeresét,
b) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó
forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült személy gépkocsi tulajdonát.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
1. döntési javaslat
"""Csárdaszállás, Csárda utca 7/2/B. számú szociális bérlakás kiutalása" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
………………………(név),
………..(település)…………………....(utca)………………..…………szám alatti lakos kérelmének helyt adva a
Csárdaszállás, Csárda utca 7/2/B. szám alatti szociális alapú bérlakást határozott időtartamra,
201……………………. napjáig kiutalja.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Petneházi Bálintné polgármestert a
szükséges okiratok aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 02. 28.
Felelős: Petneházi Bálintné
2. döntési javaslat
"""Csárdaszállás, Csárda utca 7/2/B. számú szociális bérlakás elutasítása" " "
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Csárdaszállás
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
………………………(név),
………..(település)…………………....(utca)………………..…………szám alatti lakos kérelmét a Csárdaszállás,
Csárda utca 7/2/B. szám alatti szociális alapú bérlakás pályázatának tárgyában „ A kérelmező a lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2016. (VI.2.) önkormányzati rendeletben foglaltakra hivatkozva
elutasítja.”
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 02. 28.
Felelős: Petneházi Bálintné
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6. napirendi pont
6. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2019. február 12-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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