
J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 16-i soros 
              ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme  
 
Jelen vannak:  Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet 
           képviselık 
 
           Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
           Dr. Ondok László aljegyzı 
           Angyalné Gyetvai Andrea irodavezetı 
 
Rédai János: nagy tisztelettel köszönti Dr. Lengyel Györgyi kormány megbízott asszonyt, aki 
megtisztelte mai testületi ülésünket.  
Köszönti, és egyben bemutatja Dr. Tombácz Ferenc jegyzı urat Törökszentmiklós Város új 
jegyzıjét és egyben Kuncsorba település új jegyzıjét, továbbá a megjelent képviselıket, Dr. 
Ondok László aljegyzıt, Angyalné Gyetvai Andrea gazdasági irodavezetıt és Ambrus Dénes 
iskolaigazgatót. 
Bemutatja a Kormány megbízott Asszonynak a képviselı-testület tagjait. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. Szeremi Krisztián képviselı jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud 
az ülésen részt venni. 
 
A napirendek tárgyalása elıtt felkéri Dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott asszonyt 
tájékoztatója megtartására. 
 
Dr Lengyel Györgyi: köszönti a jelenlévıket, megköszöni a lehetıséget a kormányhivatal 
mőködésével kapcsolatos tájékoztatója megtartására. 73-ik település ahol jár, 2011. január óta. 
A Megyei Kormányhivatal a kormány általános hatáskörő területi szerve, áll egy 
törzshivatalból, amelynek jogelıdje a 2010. szeptember 1-én visszamegyésedett közigazgatási 
hivatal, és hozzá csatlakozik még a megyénkben 14 db szakigazgatási szerv.  A régiós rendszer 
lebontása folyamatosan történt. Év végére az átszervezések folytán a létszám 994 fı lett. Ha 
meg kellene fogalmaznunk, hogy mint állampolgár, vagy mint vállalkozó mit várunk el az 
államtól, általában két dolgot kiemelünk. Egyik, hogy olcsó és hatékony legyen, másik pedig, 
hogy az ügyeinket udvariasan és a lehetı legrövidebb idın belül intézzék el az ügyintézık.  Az 
olcsóság a rendszerben benne van, hiszen amit eddig 15 helyen intéztek, azt mi most egy 
helyen intézzük, hiszen a szakigazgatási szervek elveszítették a gazdasági önállóságukat, csak 
a kormányhivatal gazdálkodik. A kormányhivatalba integráltuk be a humánpolitikai 
feladatokat, az összes gazdálkodási, üzemeltetési feladatot, a peres ügyeket, informatikai 
ügyeket.  A szakigazgatási szervek most már kizárólag a szakmai feladatokkal, az érdemi 
ügyintézéssel foglalkoznak. Egyik rész a takarékosság, másik rész a szemléletváltás. A területi 
közigazgatásban jellemzı módon úgy ítélték meg a hozzájuk forduló ügyfelek, hogy nem túl 
barátságos, nem túl hatékony ügyintézés volt, nagyon sokszor úgy érezték, kicsit szórakoznak 
az ügyfelekkel, vagy elhúzódtak a határidık. Ezt szeretnénk átalakítani, a kormánytisztviselık 
erre esküt is tesznek, hogy ık vannak az ügyfelekért, és nem pedig fordítva. Az adófizetık 
pénzébıl fenntartott hivatalokban igen is az adófizetık érdekeinek megfelelıen, barátságos, 
gyors és hatékony ügyintézést kell folytatni. Hangsúlyozza, nem szakmai problémákról van 
szó. A kormánytisztviselık 99,9 %-a jól felkészült szakember, ismeri a szakterületét, 
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alkalmazni tudja a joganyagot, még most is, amikor gyakoriak a jogszabályváltozások. Sokkal 
inkább egy viselkedési kultúraváltásról van szó. Ezt ı megköveteli a dolgozóitól. A 
szemléletváltás egyik szimbóluma a kormányablak, Szolnokon a Nyugdíjbiztosító Intézet 
földszintjén található. Azokon a területeken ahol ezzel nem tudtak azonosulni, vezetıváltásra 
került sor.  
A Kormányablak egy integrált ügyfélszolgálati iroda, 29 ügykörrel kezdtünk, jelenleg 61 féle 
ügykörben lehet hozzájuk fordulni. Azt tervezzük, hogy a leendı járási székhelyeken az 
okmányirodákból kormányablakok lesznek. Célunk, hogy 2013. végére akár több száz ügykört 
is el lehessen intézni a Kormányablakban, megvalósítva ezzel az egyablakos ügyintézést. A 
Kormányablak reggel 8 órától este 20 óráig tart nyitva a hét 5 munkanapján, pénteken is. 
Megindult a jegyzıi feladatok szétválogatása már tavaly, olyan módon, hogy melyek az 
államigazgatási feladatok és melyek az önkormányzati igazgatási feladatok. Hiszen ma a 
Jegyzı Úr a munkaidejének 60 %-ában az államnak dolgozik. Természetesen maradni fognak 
államigazgatási feladatok, de azok, amelyeknek semmilyen helyi specialitása nincsen, 
mindenhol ugyanúgy kell elintézni, azok a feladatok át fognak kerülni a járási 
kormányhivatalhoz. Tavaly is több feladat átkerült a hivatalunkhoz, pl. április 25-ével 
átkerülnek a szabálysértési ügyek is. Ez a folyamat felgyorsul a járási kormányhivatal 
megalakulásával. Ami nagy feladatunk volt még, hogy január l-tıl át kellett vennünk a megyék 
konszolidációjáról szóló törvény értelmében a megye által fenntartott intézményeket, kivéve a 
megyei kórházat. Létrehoztuk a megyei intézményfenntartó központot, melynek igazgatója Dr. 
Bozó Andrea lett. Jövı január l-tıl nemcsak a járási kormányablakok mőködése kezdıdik meg, 
hanem a közoktatási intézmények is átkerülnek a kormányhivatalhoz.  
 
Rédai János: megköszöni a tájékoztatót, nem volt teljesen új, hiszen nap mint nap részesei 
vagyunk ezen feladatoknak. A takarékossági intézkedésekre elmondja, hogy Kuncsorba, már 4 
évvel ezelıtt megtette. Nagyon rossz anyagi helyzetben voltunk, ezért meg kellett tennünk sok 
takarékossági intézkedést fájdalmas szívvel. Iskolát, óvodát, szociális intézményt társulásban 
mőködtetjük, a jegyzıi feladatokat Törökszentmiklós Város jegyzıje látja el. A település 
fejlıdik, minden évben adunk át valamilyen fejlesztést. Ennek eredményeként el lehet mondani 
Kuncsorbáról, hogy 2-3 éve mőködési gondjaink nincsenek. Jövıre az átalakulást meg kell 
tennünk, erre készülünk, tehát lesz feladatunk. 
 
Dr. Ambrus Dénes: érdeklıdik, hogy az oktatási-nevelési intézmények állami kézbe kerülése 
kapcsán lehet-e már tudni, valamilyen módszerrıl, hogyan történik, vagy még ezután történik a 
részletes kidolgozása? 
 
Dr. Lengyel Györgyi: tegnap itt volt Hoffman Rózsa államtitkár asszony, a sajtótájékoztatón 
felmerült ez a kérdés, azt válaszolta az Államtitkár Asszony, hogy most fognak hozzá a 
kormányrendelet megalkotásához, és az választ ad majd ezekre a kérdésekre. Ma még nem 
tudjuk azt sem, hogy az intézményfenntartást járási hivatali szinten fogjuk-e megoldani, vagy 
pedig a megyei intézményfenntartó központhoz fog kerülni. Mind a kettı mellett szólnak 
érvek. Az biztos, és mindenhol elhangzik, hogy az állam vállalja a pedagógusok bérét és 
járulékait.  
Kéri a képviselıket, hogy ha bármilyen észrevételük van a kormányhivatallal kapcsolatban, 
vagy a képviselt lakosságtól, bármi negatív véleményt hallanak, szíveskedjenek jelezni. 
 
Rédai János: megköszöni a Kormánymegbízott Asszony látogatását és tájékoztatóját, további 
sikeres munkát kíván. 
Napirendi pontotokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni az alábbi 
kiegészítéssel: 
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3./ Elıterjesztés Kunsorba Község Önkormányzatának saját bevételeire, az adósságot 
     keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
     Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
     Szakelıadó:  Angyalné Gyetvai Andrea irodavezetı 
 
A képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I n t e r p e l l á c i ó k: 
 
Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye fel. 
 
Nem érkezett interpellációs kérdés, bejelentés. 
 
Polgármesteri tájékoztató a két ülés között fıbb eseményekrıl 
 

• Január 5-án megbeszélést folytatott a Törökszentmiklós és Térsége Víz- Csatornamő 
Kft. új  ügyvezetı igazgatójával, Csőrös Krisztián úrral. 

• Január 11-én helyben a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület taggyőlésén vett 
részt. 

• Január 12-én megbeszélést folytatott Tatár László és Török Csaba polgármesterekkel a 
2012. évi költségvetéssel kapcsolatban. 

• Január 20-án részt vett a Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Társulás ülésén. 
• Január 25-én a helyi általános iskola szülıi értekezletén vett részt, a Kormánymegbízott 

Asszony is elmondta, hogy az iskolák átkerülnek az államhoz, és nekünk erre készülni 
kell. A szülıket tájékoztatta, hogy mire lehet számítani. 

• Január 28-án az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat jótékonysági bálján vett részt. 

• Január 31-én Karcagon részt vett a kutatóintézetben megrendezett a startmunka 
program megvitatásán, értékelésén. 

• Január 31-én Törökszentmiklóson a Munkaügyi Központ Kirendeltségén egyeztetésen 
vettünk részt. 

• Február 2-án Cserkeszılın a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége megyei 
értekezletén vett részt. 

• Február 7-én részt vett a fegyverneki iskola félévi tanévzáró értekezletén. 
• Február 11-én részt vett a helyi katolikus templom szentelésén, melyen Ternyák Csaba 

egri érsek szentelte fel a felújított templomot. 
 
Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a társult intézmények kuncsorbai tagintézményeinek 2011. évi 
költségvetésének módosítására. 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a három intézmény elıterjesztését 
megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselı-testület részére. 
 
Ambrus Dénes: az önkormányzati hozzájárulás ugyanannyi maradt, mint amit terveztünk, a 
szociálpolitikai támogatás az év elejéhez képest valamelyest csökkent.  
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Rédai János: megköszöni a kiegészítést, az óvoda és a gondozási központ vezetıi tegnap a 
bizottsági ülésen részt vettek és ott elmondták a kiegészítésüket. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosítását, 
melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
2/2012.(II.16.) sz. önkormányzati határozat 
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosításáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta az Orczy Anna 
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai 
tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosítását, melyet a melléklet szerint 
elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Tatár László polgármester – Fegyvernek 
4./ Ambrus Dénes igazgató – Fegyvernek 
5./ Dr. Tombácz Ferenc jegyzı - Helyben 
5./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
6./ I r a t t á r 

 
Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosítását, melyrıl a jelenlévı 4 
képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
3/2012.(II.16.) sz. önkormányzati határozat 
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2011. évi 
költségvetésének módosításáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2011. évi 
költségvetésének módosítását, melyet a melléklet szerint elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Tatár László polgármester – Fegyvernek 
4./ Hillender Györgyné igazgató – Fegyvernek 
5./ Dr. Tombácz Ferenc jegyzı - Helyben 
5./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
6./ I r a t t á r 
 
 



 5 

 
Rédai János: szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
kuncsorbai telephely 2011. évi költségvetésének módosítását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
4/2012.(II.16.) sz. önkormányzati határozat 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2011. 
évi költségvetésének módosításáról 
 

 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba 
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2011. évi 
költségvetésének módosítását, melyet a melléklet szerint elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Tatár László polgármester – Fegyvernek 
4./ Barta Józsefné igazgató – Fegyvernek 
5./ Dr. Tombácz Ferenc jegyzı - Helyben 
5./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
6./ I r a t t á r 
 
II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a társult intézmények kuncsorbai tagintézményeinek 2012. évi 
költségvetésének megállapítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a három intézmény elıterjesztését 
megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a képviselı-testület részére. 

 
Ambrus Dénes: a megállapodásunk pénzügyi vonatkozásban nem változott. Sok éves 
gyakorlat szerint számoltuk a költségvetést Kuncsorba vonatkozásában. Az intézmény 
mőködtetéséhez Kuncsorba 500.000,-Ft-tal járul hozzá és a valós étkeztetési kiadásokat 
kiegészíti, illetve szociálpolitikai támogatással járul hozzá. Jelentıs tényezı, ami befolyásolná 
a 2012. évi költségvetés megvalósítását nincs, az intézmény biztonságosan tud mőködni. 
 
Rédai János: mind a három intézmény részletes, számunkra érthetı elıterjesztést nyújtott be. 
Bennünket két szám érdekel, mennyi pénzeszközt kell átadnunk és mennyi a szociálpolitikai 
támogatás. Összességében is figyelemmel kísérjük az intézmények munkáját. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: ahogy az Igazgató Asszony is elmondta bizottsági ülésen, hogy 
nagyon feszített költségvetést készítettünk el az óvoda részérıl, minimális kiadásokat 
terveztünk, azt igyekszünk is betartani. Úgy látja, hogy az iskolánál is nagyon takarékos a 
költségvetés. Polgármester Úr jelezte, hogy szeptembertıl talán átköltözne az iskola a korábbi 
helyére, ez megjelent-e a költségvetésben? 
 
Ambrus Dénes: az együttmőködési megállapodásunkból kifolyólag minden ilyen 
változtatáshoz háromoldalú egyeztetés szükséges. A megállapodás úgy szól, hogy az alsó 
tagozat mőködtetéséhez Kuncsorba 500.000,-Ft-tal járul hozzá, ez akkor is igaz, ha ebben az 
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épületben maradtunk és akkor is ha átköltözünk. Természetes, ha átköltözünk költségvetés 
növekedés is létrejöhet, ezt vizsgálni kell. Ha megszületik ez a döntés, az egyeztetés kérdése, 
hogy az együttmőködési megállapodás szeptembertıl decemberig maradhat-e így. Ez nem az 
iskola kompetenciája.  Úgy gondolja, hogy a Polgármester Úr által felvetett ötletben van ráció, 
mind a két épület szerepel a központi információs rendszerében az oktatásügynek. Az 
átköltözés adminisztrációs szempontból nem okoz gondot. A jövıre nézve, ha a fenntartói 
feladatokat átveszi az állam, akkor elképzelhetı, hogy könnyebb lesz a szétválás az iskola és 
óvoda között. Ha majd ott tartunk, akkor vizsgáljuk ennek a költségvetési vonzatát. 
 
Rédai János: mi a teljes épületet adnánk át, nem néhány helyiséget, ott van a tornaterem, a 
közháló is abban az épületben van. Vállaljuk annak 3-4 hónapnak a plusz költségét. Még nincs 
kiforrva hogyan történik az átadás, ha megjelenik a törvény akkor tudjuk meg hogyan fog ez 
megvalósulni, de mi készülünk rá több verzióval. Az is figyelembe kell vennünk, hogy a 
gyerekeknek melyik a jobb megoldás, a szülık hogyan fogadják el, de az ésszerőség is azt 
kívánja, hogy az ún. régi iskolát  adjuk át. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetését, melyrıl a 
jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
5/2012.(II.16.) sz. önkormányzati határozat 
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének megállapítására 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta az Orczy Anna 
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai 
tagintézmény 2012. évi költségvetését, melyet a melléklet szerint elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Tatár László polgármester – Fegyvernek 
4./ Ambrus Dénes igazgató – Fegyvernek 
5./ Dr. Tombácz Ferenc jegyzı - Helyben 
5./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
6./ I r a t t á r 

 
Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetését, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
6/2012.(II.16.) sz. önkormányzati határozat 
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2012. évi 
költségvetésének megállapítására 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2012. évi 
költségvetését, melyet a melléklet szerint elfogadott. 
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Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Tatár László polgármester – Fegyvernek 
4./ Hillender Györgyné igazgató – Fegyvernek 
5./ Dr. Tombácz Ferenc jegyzı - Helyben 
5./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
6./ I r a t t á r 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
kuncsorbai telephely 2012. évi költségvetését, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
7/2012.(II.16.) sz. önkormányzati határozat 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. 
évi költségvetésének megállapítására 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba 
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi 
költségvetését, melyet a melléklet szerint elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Tatár László polgármester – Fegyvernek 
4./ Barta Józsefné igazgató – Fegyvernek 
5./ Dr. Tombácz Ferenc jegyzı - Helyben 
5./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
6./ I r a t t á r 
 
III. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata saját bevételeire, az adósságot 
keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a testület részére. 
 
Rédai János: bizottsági ülésen a szakelıadó röviden ismertette az elıterjesztés szükségességét. 
Az ez évi költségvetés más formában lett elıterjesztve, ezt megelızıen ezt a napirendi pontot 
is meg kell tárgyalni.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
8/2012.(II.16.) sz. önkormányzati határozat 
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Az Önkormányzat adósságot keletkeztetı  ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek 
megállapítására 

 
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselı-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. 
melléklet) változatlan formában jóváhagyja.  

 
Határidı: azonnal  
Felelıs: Polgármester 
 

Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Dr. Tombácz Ferenc jegyzı - Helyben 
4./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
5./ I r a t t á r 

 
8/2012.(II.16.) sz. önkormányzati határozat melléklete 

                    Ezer forintban! 
Saját bevétel és adósságot keletkeztet ı 
ügyletb ıl eredı fizetési kötelezettség 

összegei   
MEGNEVEZÉS 

 
Sorszám  

2012.  2013.  2014.  2014. 
után 

 
ÖSSZESEN 
7=(3+4+5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Helyi adók 01 6300 
 

6000 6000 6000 
 

24300 
 

Osztalék, koncessziós díjak 02      
Díjak, pótlékok, bírságok 03 150 100 100 100 450 
Tárgyi eszközök, immateriális 
javak, vagyoni értékő jog 
értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó 

04      

Részvények, részesedések 
értékesítése 

05      

Vállalatértékesítésbıl, 
privatizációból származó bevételek 

06      

Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés 07      

Saját bevételek (01+… .+07) 08 6450 6100 6100 6100 24750 

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a  09 3225 3050 3050 3050 12375 
Elızı év(ek)ben keletk ezett 
tárgyévi fizetési kötelezettség 
(11+…..+17) 

10 2109 - - - 2109 

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tıketartozása 11 2109 - - - 2109 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tıketartozása 

12      

Hitelviszonyt megtestesítı 
értékpapír 

13      

Adott váltó 14      

Pénzügyi lízing 15      

Halasztott fizetés 16      

Kezességvállalásból eredı fizetési 
kötelezettség 17      
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Tárgyévben keletkezett, illetve 
keletkez ı, tárgyévet terhel ı 
fizetési kötelezettség 
(19+…..+25) 

18 - - - - - 

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tıketartozása 

19      
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tıketartozása 20      
Hitelviszonyt megtestesítı 
értékpapír 

21      
Adott váltó 22      
Pénzügyi lízing 23      
Halasztott fizetés 24      
Kezességvállalásból eredı fizetési 
kötelezettség 

25      
Fizetési kötelezettség összesen 
(10+18) 26 2109 - - - 2109 

Fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel (09-26) 27 1116 3050 3050 3050 10266 

 
IV. Napirend:  
 
Elıterjesztés Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
megállapítására 
 
Ács Gyuláné: a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, a szakelıadó kiegészítésével együtt 
elfogadásra javasolja a testület részére. 
 
Rédai János: a költségvetés elfogadása meghatározó minden település életében, fıleg ilyen 
gazdasági helyzetben. Nagyon részletesen kidolgozott, az új szabályoknak megfelelıen készült 
el az elıterjesztés. Még jobban kellett áttanulmányoznunk az anyagot. Megköszöni az 
Irodavezetı Asszonynak és munkatársainak a precíz, odaadó munkát, amit végeztek, ehhez a 
kuncsorbai hivatal dolgozói is hozzájárultak, hiszen az alapadatokat naponta egyeztették. Ez 
így van rendjén, egy éves anyagot úgy kell elkészíteni, hogy az megállja a helyét. A 2011. évet 
jól zártuk, mégis azt kell mondani, hogy a 2011. év nagyon nehéz volt, 11 millió forinttal 
tervezetük a mőködési hiányt, az elızetes adatok alapján 7-8 millió forint pénzmaradvánnyal 
fogunk zárni. Ennek ismeretében indult a 2012. évi költségvetés tervezése. Mondhatják jól 
állunk, és mégis mőködési hiánnyal tervezünk, a pénzmaradványt majd áprilisban a 
zárszámadáskor határozzuk meg, ezt még nem lehet most beszámítani, azt a mőködési hiány 
csökkentésére kell fordítani. Ennek megfelelıen a 2012. költségvetési hiányunkat 11.731 eFt-
ban terveztük meg, a bevétel 70.487 eFt, kiadás 82.218 eFt.  A hiány fedezete a 
pénzmaradvány, a fennmaradó résznek pedig a folyószámlahitelünk. Márciusban lejár a 
folyószámlahitelünk, megújítjuk, de nem szeretnénk felhasználni. Legnagyobb takarékossággal 
kell gazdálkodni, mint ahogy tettük ezt az elmúlt években. Amit lehet személyesen végez el 
saját gépkocsijával, anyagbeszerzés, nyomtatvány beszerzés, hogy minél olcsóbban tudjuk 
megoldani. Úgy gondolja, ezt tovább kell folytatnunk. Ha úgy dolgozik minden intézmény, 
mint az elmúlt évben, akkor ez a mőködési hiány év végére el fog tőnni, bízik benne, hogy 
plusszal fogunk zárni. A fegyverneki társulásoknál 2011. évrıl kb. egy millió forint 
pénzmaradvánnyal számol. Beterveztük a Deák F. út építését 7.520 eFt-ot különítettünk el rá. 
Nem tudjuk lesz-e pályázat kiírva, de az útalapot mindenképpen szeretnénk megcsinálni. 
Közmunka programmal kapcsolatban elmondja, hogy két startmunka pályázatot adtunk be 
belvízelvezetı tisztításra és mezıgazdasági munkára. Az egyiket már elbírálták be is indult 4 
fıvel, a másik március 1-én indul 8 fıvel. Ezzel a programmal 12 fıt majdnem egész évben 
tudunk foglalkoztatni. A dologi kiadásra kapott támogatásból meg tudjuk vásárolni a néhány 
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éve betervezett kistraktort. Ez a program nagyon jó, de a közfoglalkoztatás nagyon lecsökkent, 
4 fıt tudunk csak egész évben alkalmazni. Az óvodához próbálunk olyan közmunkásokat 
küldeni, aki már dolgoztak ott. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: Polgármester Úr elmondta, hogy nagyon jó évet zártunk, reméljük, 
hogy ez az év is jó lesz, és nem kell igénybe venni a folyószámlahitelt. Tényleg takarékos 
gazdálkodás folyik minden évben, most nagyon bizonytalan a gazdasági helyzet, majd 
meglátjuk mi lesz. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Kuncsorba Község Önkormányzata  

Képviselı-testületének 
1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete 

Kuncsorba Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl 
 

 
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23 §-ának (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselı-testület Pénzügyi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével Kuncsorba Község 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl a következıket rendeli el. 
 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 

1. A rendelet hatálya 
 
 

1. §  A rendelet hatálya a képviselı-testületre, annak bizottságaira, a 
polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 
 

II. FEJEZET 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

 
2. §   (1) Az Önkormányzat által 2012. január 1-tıl február 7-ig 

a) beszedett bevételek összegét   7.189 eFt-ban, 
b) teljesített kiadások összegét    8.409 eFt-ban 

a Képviselı-testület tudomásul veszi. 
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(2)  a) A képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi  
Költségvetési bevételét  70.487 eFt fıösszeggel 
Költségvetési kiadását   82.218 eFt fıösszeggel 

       Egyenlegét              11.731 eFt hiánnyal 
állapítja meg. 
 
 
b) A költségvetési hiány 9.111 eFt mőködési költségvetési hiányból   
    és    2.620 eFt felhalmozási költségvetési hiányból tevıdik össze. 
 
c) A Képviselı-testület a finanszírozási bevételek és kiadások   
    egyenlegét 
 

         0 eFt finanszírozás bevétellel 
  2.109 eFt finanszírozási kiadással 
2.109 eFt finanszírozási hiánnyal állapítja meg. 

 
(3) A (2) bekezdésben szereplı költségvetési hiány és finanszírozási hiány 
összege alapján a hiány összege 13.840 eFt. 
 
(4) A Képviselı-testület a (3) bekezdésben szereplı hiány belsı 
finanszírozására 7.783 eFt elızı évek pénzmaradványának 
igénybevételérıl dönt, melybıl mőködési célú pénzmaradvány 2.063 eFt, a 
felhalmozási célú pénzmaradvány 5.720 eFt. A hiány külsı 
finanszírozására a rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret nyújt 
fedezetet. 
 
(5) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, 
a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati 
szinten, továbbá a finanszírozási célú mőveletek bevételeit és kiadásait a 
rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület. 
 
(6) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok 
mérlegszerő bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet 
részletezi. 
 
(7) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselı-testület az 5. 
melléklet alapján hagyja jóvá. 

 
 

3. A költségvetés részletezése 
 
 

3. §  (1) Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi hitelállományát és 
törlesztésének alakulását lejárat és eszközök szerint a 3. sz. melléklet 
részletezi. 

 
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot 
keletkeztetı  ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség 
megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. 
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(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplı beruházások kiadásainak  

   beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 
 

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felújítások kiadásait 
felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. 
 
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, 
valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való 
hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(6) A 2. § (2) bekezdésében megállapított önkormányzati bevételek és 
kiadások megoszlását, az éves létszám elıirányzatot és a 
közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a 9. mellékletek szerint 
határozza meg. 
  
(7) A finanszírozási célú pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos hatásköröket 
a képviselı-testület fenntartja magának. 

 
 

4. Engedélyezett álláshelyek alakulása 
 

 
4. §  (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat által 2012. évben 

engedélyezett létszámát 
 

a) 2012. január 1-jétıl: 2,00 fıben állapítja meg. 
b) A közfoglalkoztatottak létszám-elıirányzata: 4 fı.  
 
 

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

 
5. § (1) Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a 

polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a 
jegyzı a felelıs. 

 
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a 
bevételek növelésének lehetıségeit.  

 
(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert 
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási 
elıirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy 
hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a 
költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott 
költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha 
az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének elızetes 
kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.  
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(4) A Képviselı-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási 
intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének 
hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: 
a) 100 eFt alatt a jegyzı és a polgármester engedélyezi 
b) 100 eFt felett a Képviselı-testület engedélyezi. 
 
(5) A (4) bekezdésben szereplı értékhatár értelmezésénél az éven túli 
követelések adósonként számítandók. 

 
(6) Folyószámla-hitel igénybevételét szükség szerint engedélyezi a 

Képviselı-testület, az elfogadott, maximális 7.500 eFt összegben, amely 
hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében 
történhet. A hitellel történı finanszírozás csökkentése érdekében az 
évközben képzıdı mőködési többletbevételeket, továbbá az esetleges 
szabad pénzmaradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A 
folyószámla-hitelek igénybevételérıl legkésıbb a negyedéves 
beszámolók alkalmával a Képviselı-testületet tájékoztatni kell. 

 
(7) A Képviselı-testület a költségvetési egyensúly megırzése, valamint a 

minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: 
 

a) A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány  
    terhére kötelezettség nem vállalható. 
 
b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási elıirányzatok nem 
    léphetık túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható. 
 

 c)Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból 
   adódó kifizetés nem történhet. 
 
d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források támogatások, 
    átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén 
     indíthatók. 

 
 

6. Az elıirányzatok módosítása 
 

 
6. §  (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 

elıirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselı-testület dönthet.  
 

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatai saját 
hatáskörben módosíthatók, a kiadási elıirányzatok egymás között 
átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott 
módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselı-testületet harminc napon 
belül tájékoztatja. 
 
(3) A költségvetési szerv a kiemelt elıirányzatok között átcsoportosítást 
hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások 
elıirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az 
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elıirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A 
költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység 
szerzıdéssel, számla ellenében történı igénybevételére szolgáló kiadási 
elıirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhetı. 
 
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet 
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettıl 
elmaradnak, arról a polgármester a Képviselı-testületet tájékoztatja. 
 
(5) A bevételi elıirányzat módosításával együtt járó kiadási elıirányzat 
módosítása tartós kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt 
többlettámogatási igénnyel. 
 
(6) A képviselı-testület - az elsı negyedév leteltével - negyedévenként, de 
legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyőlés – a helyi önkormányzatot érintı módon – a hozzájárulások, 
támogatások elıirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követıen haladéktalanul a Képviselı-testület elé kell terjeszteni 
a költségvetési rendelet módosítását.  
 
(7) Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról a 
Képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésében, a költségvetési 
rendelet egyidejő módosításával. 
 
(8) A (7) bekezdésben nem szereplı központi elıirányzatok miatti 
költségvetési rendelet módosításáról a Képviselı-testület dönt. 
 
(9) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett elıirányzat a megkötésre 
kerülı finanszírozási szerzıdés alapján változhat. 

 
 

7. A gazdálkodás szabályai 
 
 

7. §  (1) Belsı szabályzatban rögzíteni szükséges a mőködéshez, gazdálkodáshoz 
kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor 
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges 
módosításokat végrehajtani. 

 
(2) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek 
az évközi elıirányzat-módosításokról a jegyzı által elrendelt formában 
kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 
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8. A költségvetés végrehajtásának ellenırzése 
 

 
8. §  (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenırzése a belsı 

kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, 
mőködtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyzı, az 
intézmények esetében az intézményvezetı felelıs. 

 
(2) Az önkormányzat a belsı ellenırzés kialakításáról a független belsı ellenır 
útján gondoskodott. A megfelelı mőködtetésrıl és a függetlenség 
biztosításáról a jegyzı köteles gondoskodni. 

 
 

III. FEJEZET 
HATÁLYBA LÉPTETİ RENDELKEZÉSEK 

 
 

9. Záró rendelkezések 
 

 
9. §  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 

2012. év január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 

Kuncsorba, 2012. február 16. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Tombácz  Ferenc :/ 
      Polgármester             jegyzı 
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1. sz. melléklet az 1/2012.(II.17.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

B E V É T E L E K 

Sor- 
szám 

Bevételi jogcím 
2012. évi 

elıirányzat 

1 2 3 
1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 32 962 
2. I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+…+2.6) 30 912 
2.1. Helyi adók 6 300 
  magánszemélyek kommunális adója 3 200 
  építményadó   
  iparőzési adó 3 100 
2.2. Illetékek   
2.3. Átengedett központi adók 23 697 
  gépjármőadó 2 100 
  szja helyben maradó része 2 223 
  szja jövedelemkülönbség mérséklése 19 374 
2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 150 
2.5. Egyéb sajátos bevételek 765 
2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek   
3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.9.) 2 050 
3.1. Áru- és készletértékesítés   
3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   
3.3. Bérleti díj 150 
3.4. Intézményi ellátási díjak   
3.5. Alkalmazottak térítése   
3.6. Általános forgalmi adó bevétel 400 
3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek   
3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 950 
3.9. Továbbszámlázott szolgáltatás 550 
4.  II. Közhatalmi bevételek   
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) 33 077 
5.1. Normatív hozzájárulások 12 034 
5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás   
5.3. Központosított elıirányzatok   
5.4. Kiegészítı támogatás (szociális feladatokhoz) 21 043 
5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása   
5.6. Címzett és céltámogatások   
5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása   
5.8. Egyéb támogatás   
6. IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) 4 298 
6.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) 4 298 
6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 1 070 
6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 473 

6.1.3. 
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett 

pénzeszköz 
  

6.1.4. EU támogatás   
6.1.5. Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel 1 755 
6.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)   
6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz   
6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   

6.2.3. 
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett 

pénzeszköz 
  

6.2.4. EU támogatás   
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6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel   
7.  V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)   
7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)   
7.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei   
7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel   
8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 150 
8.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 150 
8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl   

9.  VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése   

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) 70 487 

11. 
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 

(12.1.+12.2.) 7 783 

11.1. Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 2 063 
11.2. Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 5 720 
12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (10.1+10.2.)   
12.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)   
12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   
12.1.2. Hitelek felvétele   
12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése   
12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése   
12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel   
12.1.6. Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel   
12.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)   
12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   
12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele   
12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele   
12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése   
12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése   
12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel   
12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel   

13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 78 270 

 
K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat   

Sor-
szám 

Kiadási jogcímek 
2012. évi 

elıirányzat 

1 2 3 
1. I. M őködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 76 398 
1.1. Személyi  juttatások 8 415 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 742 
1.3. Dologi  kiadások 17 413 
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 47 828 
1.6.  - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások   
1.7.    - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 26 495 
1.8.    - Mőködési célú pénzmaradvány átadás   
1.9.    - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 879 
1.10.    - Mőködési célú támogatásértékő kiadás 20 454 
1.11.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés   
1.12.    - Kamatkiadások   
1.13.    - Pénzforgalom nélküli kiadások   
2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 5 820 
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2.1. Beruházási kiadások 5 720 
2.2. Felújítások   
2.3. Lakástámogatás   
2.4. Lakásépítés   
2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai   

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

önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 
  

2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 
2.8.  - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás   
2.9.  - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   
2.10.  - Felhalmozási célú kamatkiadás 100 
2.11.  - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás   
2.12.  - Pénzügyi befektetések kiadásai   
3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)   
4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)   
4.1. Általános tartalék   
4.2. Céltartalék   
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 82 218 
6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) 2 109 
6.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)   
6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   
6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése   
6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése   
6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   
6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   
6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   
6.1.7. Betét elhelyezése   
6.1.8. Egyéb   
6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) 2 109 
6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   
6.2.2. Hitelek törlesztése   
6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése   
6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 109 
6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   
6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   
6.2.7. Betét elhelyezése   
6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai   

7.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 84 327 

   

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 
3. sz. táblázat  

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

-11 731 

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 
4. sz. táblázat  

1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- -2 109 
1.1. Finanszírozási célú pénzügyi  mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 0 
1.1.1. 1.1-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 0 
1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 0 
1.2. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) 2 109 
1.2.1. 1.2-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 
1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 2 109 



 
. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege 

                                                          (Önkormányzati szinten)                                             ezer forintban 
Bevételek   Kiadások   

Sor- 
szám Megnevezés 

2012. évi 
elıirányzat 

Megnevezés 
2012. évi 

elıirányzat 
1 2 3. 4. 5. 
1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 27 712 Személyi juttatások 8 415 
2. Intézményi mőködési bevételek 2 050 Munkaadókat terhelı járulék 2 742 
3. Közhatalmi bevételek   Dologi kiadások 17 413 
4. Támogatások, kiegészítések 33 077 Ellátottak pénzbeli juttatása   
5. Támogatásértékő bevételek 4 298 Egyéb mőködési célú kiadások 47 828 
6. EU támogatás   Tartalékok   
7. Mőködési célú pénzeszközátvétel 150     
8. Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele       
9.        
10.         
11.         
12.         
13. Költségvetési bevételek összesen: 67 287 Költségvetési kiadások összesen: 76 398 
14. Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev. 2 063 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   
15. Elızı évi váll. maradv. igénybev.   Likviditási hitelek törlesztése   
16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   Rövid lejáratú hitelek tölresztése   
17. Hitelek felvétele   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   
18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.   Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   

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

értékesítése 
  Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása   

20. Betét visszavonásából származó bevétel   Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   
21. Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel   Betét elhelyezése   
22.     Egyéb    
23.         
24.         
25. Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)   Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)   
26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 69 350 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 76 398 
27. Költségvetési hiány: 9 111 Költségvetési többlet: ---- 
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten)                         ezer forintban 
Bevételek   Kiadások   

Sor- 
szám Megnevezés 

2012. évi 
elıirányzat 

Megnevezés 
2012. évi 

elıirányzat 
1 2 3 4 5 
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   Beruházási kiadások 5 720 
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei   Felújítások   
3. Magánszemélyek kommunális adója 3 200 Lakástámogatás   
4. Építményadó   Lakásépítés   

5. Címzett és céltámogatások   
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., 

projektek kiadásai 
  

6. Egyéb központi támogatás   
EU-s forrásból finansz., önkormányzati 

hozzájáurlásának kiadásai 
  

7. Központosított elıirányzatokból támogatás   Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 
8. Támogatásértékő bevételek   Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)   
9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl   Tartalék   

10. 
Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 

visszatérülése 
      

11. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel       
12. EU-s támogatásból származó forrás       
11. Költségvetési bevételek összesen: 3 200 Költségvetési kiadások összesen: 5 820 
12. Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. 5 720 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   
13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   Hitelek törlesztése   
14. Rövid lejáratú hitelek felvétele   Rövid lejáratú hitelek törlesztése   
15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 109 
16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése   Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   

17. 
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok 

kibocsátása, érték. 
  

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok 
vásárlása 

  

18. Betét visszavonásából származó bevétel   Betét elhelyezése   
19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel   Egyéb hitel, kölcsön kiadásai   
20.         
21.         
22. Finansírozási célú bev. (13+…+21)   Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 2 109 
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 8 920 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 7 929 
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24. Költségvetési hiány: 2 620 Költségvetési többlet: ---- 



 
 

3. sz. melléklet az 1/2012.(II.17.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

Kuncsorba Község Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 

        Ezer forintban ! 

Évek 
Sor-
szám MEGNEVEZÉS 

2012. 2013. 2014. 
2014.  
után 

Összesen 
(7=3+4+5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Beruházási hitel (CIB BANK 
ZRT) 

       2 
109                 2 109     

5. 
                      -       

6. 
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 

       2 
109                 -                  -                  -            2 109     

 
 
 
 

4. sz. melléklet az 1/2012.(II.17.) sz. önkormányzati rendelethez 

Kuncsorba Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı 
ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (ezer Ft-ban) 

Sor-
szám 

Bevételi jogcímek 
2012. évi 

elıirányzat 
2013. évi 

elıirányzat 
2014. évi 

elıirányzat 
2015. évi 

elıirányzat 

1 2 3 4 5 6 

1. Helyi adók  6 300      6 000      6 000      6 000     

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam  -             

3. Díjak, pótlékok bírságok  150      100      100      100     

4. 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékő 
jog értékesítése,  
vagyonhasznosításból származó bevétel 

 -             

5. Részvények, részesedések értékesítése         

6. 
Vállalatértékesítésbıl, privatizációból származó 
bevételek 

        

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés         

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*  6 450      6 100      6 100      6 100     
*Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése 
alapján. 
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5. sz. melléklet az 1/2012.(II.17.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

2012. évi normatív hozzájárulások és normatív,    
kötött felhasználású támogatások    

 

Jogcím 2012. évi 

Kód Megnevezés 
átlag, 
illetve 
mutató 

Fajlagos 
összeg 
(Ft/fı) 

2012. érték 
összesen (Ft) 

3.sz.m.1.a(1) 
Telep.önkorm.üzemeltetési, 
igazgatási,sport- és kulturális feladatok 

678 4 074 2 762 172 

3.sz.m.1.a(2) 
Település-üzemeltetési, igazgatási és 
sport-kulturális feladatok kiegészítése 

    1 037 828 

5. Lakott külterülettel kapcs.feladatok 36 2 612 94 032 

10. Pénzbeni szociális juttatások     8 140 234 

  Összesen     12 034 266 

 
 
 

6. sz. melléklet az 1/2012.(II.17.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

2012 évi tervezett felhalmozási kiadások     

      

Sor-szám Megnevezés 2012. évi tervezett összegek (eFt) 

    saját erı 

hitel és 
átvett 
pénz-
eszköz 

támogatás Összesen 

1. Deák Ferenc út útépítés 5 720     5 720 

2.         0 

3.         0 

4.         0 

I. Felhalm. feladatok kötelezettségvállalással össz.: 5 720 0 0 5 720 
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7. sz. melléklet az 1/2012.(II.17.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

2012. évi tervezett felújítási feladatok és igények 
  
  
  
  
  

            

Sorszám Megnevezés Saját erı 

Hitel és 
átv. 

pénzesz-
köz 

Támogatás 
Összesen 

(eFt) 

1.         0 

2.         0 

3.         0 

4.         0 

5.         0 

11. Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 

      
 
 

 
8. sz. melléklet az 1/2012.(II.17.) sz. önkormányzati rendelethez 

 
 
Kuncsorba Község  Önkormányzatának 2012. évi Európa i Uniós projektjei 
        

Sorszám  Megnevezés  Bevétel Kiadás 

    
Támogatást 

biztosító 
megnevezése  

Támogatás 
összesen 

(eFt) 

Ebbıl: 
terv évi 

támogatás 
(eFt) 

Terv évet 
megelızı 

kiadás 
(eFt) 

Terv 
évben 
(eFt) 

További 
években 

(eFt) 

  Önkormányzaton belül megvalósuló projektek: 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

    Összesen 0 0 0 0 0 

  Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez val ó hozzájárulás: 

1.               
        

 
 

 
 



 25

 

9. melléklet az 1/2012.(II.17.)  sz. önkormányzati rendelethez 

megnevezése Önkormányzat 01 
Feladat megnevezése Kuncsorba Község Önkormányzata   

Ezer forintban ! 
Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat 
1 2 3 4 
    Bevételek   
1.   I. Önkormányzatok mőködési bevételei 30 912 

2.   
I/1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 

(2.1.+…+.2.6.) 
30 912 

  2.1. Helyi adók 6 300 
  2.2. Illetékek   
  2.3. Átengedett központi adók 23 697 
  2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 150 
  2.5. Egyéb sajátos bevételek 765 
  2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek   
3.   I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+…+3.9.)   
  3.1. Áru- és készletértékesítés   
  3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   
  3.3. Bérleti díj   
  3.4. Intézményi ellátási díjak   
  3.5. Alkalmazottak térítése   
  3.6. Általános forgalmi adó bevétel   
  3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek   
  3.8. Egyéb mőködési célú bevétel   
  3.9. Továbbszámlázott szolgáltatások   
4.   II. Közhatalmi bevételek   
5.   III. Támogatások,  kiegészítések (5.1.+…+5.8.)   
  5.1. Normatív hozzájárulások   
  5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás   
  5.3. Központosított elıirányzatok   
  5.4. Kiegészítı támogatás (egyes szociális feladatokhoz)   

  5.5. 
Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti 

szervezetek támogatása 
  

  5.6. Címzett és céltámogatások   
  5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása   

  5.8. 
Egyéb támogatás, kiegészítés, intézményi önkormányzati 

tám. 
  

6.   IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2)   
  6.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)   

  6.1.1. 
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett 

pénzeszköz 
  

  6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   

  6.1.3. 
Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett 

pénzeszköz 
  

  6.1.4. EU támogatás   
  6.1.5. Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel   

  6.2. 
Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 

(6.2.1.+…+6.2.5.) 
  

  6.2.1. 
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett 

pénzeszköz 
  

  6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   

  6.2.3. 
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő 

társulástól átvett pénzeszköz 
  

  6.2.4. EU támogatás   
  6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel   
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7.   V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)   

  7.1. 
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 

(vagyonhasznosítás) 
  

  7.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei   
  7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel   
8.   VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)   

  8.1. 
Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 

kívülrıl 
  

  8.2. 
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson 

kívülrıl 
  

9.   VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön 
visszatérülése)   

10.   
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(2+3+4+5+6+7+8+9) 30 912 

11.   
VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 

(11.1.+11.2.)   

  11.1. 
Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási 

maradványa 
  

  11.2. 
Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, 

vállalkozási maradványa 
  

12. 
  

IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. bevételei 
(12.1.+.12.2.) 

  

  12.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei   
  12.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei   

13.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) 30 912 
    

    
    Kiadások   
1.   I. M őködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)   
  1.1. Személyi  juttatások   

  1.2. 
Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
  

  1.3. Dologi  kiadások   
  1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
  1.5 Egyéb mőködési célú kiadások   
  1.6.  - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások   
  1.7.    - Szociális, rászorultság jellegő ellátások   
  1.8.    - Mőködési célú pénzmaradvány átadás   

  1.9. 
   - Mőködési célú pénzeszköz átadás 

államháztartáson kívülre 
  

  1.10.    - Mőködési célú támogatásértékő kiadás   

  1.11. 
   - Garancia és kezességvállalásból származó 

kifizetés 
  

  1.12.    - Kamatkiadások   
  1.13.    - Pénzforgalom nélküli kiadások   
2.   II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)   
  2.1. Beruházási kiadások   
  2.2. Felújítások   
  2.3. Lakástámogatás   
  2.4. Lakásépítés   

  2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek kiadásai 
  

  2.6. 
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek 

önk. hozzájárulásának kiadásai 
  

  2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások   
  2.8.  - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás   

  2.9. 
 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás 

államháztartáson kívülre 
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  2.10.  - Felhalmozási célú kamatkiadás   
  2.11.  - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás   
  2.12.  - Pénzügyi befektetések kiadásai   
3.   III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)   
4.   IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)   
  4.1. Általános tartalék   
  4.2. Céltartalék   
5.   V. Költségvetési szervek finanszírozása   

6.   
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 

(1+2+3+4+5) 
  

7.   
VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai 
(7.1+7.2.) 

  

  7.1 Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai   
  7.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai   
8.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)   

Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 
2 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. tájékoztató tábla 
Több éves kihatással járó döntések évenkénti bontásban         
             

             
     (ezer Ft-ban)       

2011. év 2012. év 2013. év 2014. év  Sor-
szám 

Megnevezés 
(feladatonkénti 

bontásban) 

Összes 
kiadás 

Elızı 
években 
felmerült 

kiadás Támoga-
tás 

Saját 
erı 

Támoga-
tás 

Saját 
erı 

Támoga-
tás 

Saját 
erı 

Támoga-
tás 

Saját 
erı 

 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

  Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. tájékoztató tábla 
   Ezer forintban ! 

Sor-
szám Bevételi jogcím Kedvezmények 

összege 

1 2 4 

1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése   

2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése   

3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése   

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése   

5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen   

6. -ebbıl:            Építményadó    

7. Telekadó    

8. Vállalkozók kommunális adója    

9. Magánszemélyek kommunális adója  396 

10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után    

11. Idegenforgalmi adó épület után    

12. 
Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési 

tevékenység után  
  

13. Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség 132 

14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség   

15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség   

16. Egyéb kedvezmény   

17. Egyéb kölcsön elengedése   

27. Összesen: 528 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.sz. tájékoztató tábla 
 

Elıirányzat-felhasználási terv 
2012. évre  

              Ezer forintban !  

Sor-
szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 

 
1. Bevételek  
2. Közhatalmi bevételek                            
3. Intézményi mőködési bevételek 3 597 2 047 4 697 2 047 2 047 2 047 2 047 2 047 4 697 

2 
047 

2 
475 

3 
167 

32 962  

4. Normatív állami hozzájárulás 4 201 2 712 2 514 2 679 2 679 2 514 2 514 2 712 2 514 
2 

679 
2 

878 
2 

481 
33 077  

5. Önkormányzat támogatás                            
6. Támogatásértékő bevételek 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 360 4 298  
7. Felhalmozási célú bevételek                            
8. Átvett pénzeszközök         100         50     150  
9. Kölcsönök                            

10. Elızı évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény       865 865 865 865 865 865 865 865 863 7 783  

11. Finanszírozási célú bevételek                            
12. Bevételek összesen: 8 156 5 117 7 569 5 949 6 049 5 784 5 784 5 982 8 434 5 

999 
6 

576 
6 

871 78 270  
13. Kiadások  
14. Személyi juttatások 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 704 8 415  

15. 
Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 223 2 742  

16. Dologi kiadások 951 951 951 1 451 1 451 1 451 1 451 1 951 1 451 
1 

451 
1 

951 
1 

952 
17 413  

17. Ellátottak pénzbeli juttatása                            
18. Támogatások, elvonások                            
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19. Támogatásértékő kiadások 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 
1 

778 
1 

778 
1 

775 
21 333  

20. 
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság 

jellegő tám. 
2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 2 208 

2 
208 

2 
208 

2 
207 

26 495  

21. Tartalékok                            
22. Hitelek kamatai 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   100  
23. Felhalmozási költségvetés kiadásai           5 720             5 720  
24. Finanszírozási célú kiadások 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192   2 109  
25. Kiadások összesen: 6 068 6 068 6 068 6 568 6 568 12 288 6 568 7 068 6 568 6 

568 
7 

068 
6 

861 
84 327  

26. Egyenleg 2 088 -951 1 501 -619 -519 -6 504 -784 -1 086 1 866 -569 -492 10 -6 057  

                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. sz. tájékoztató tábla 
Kuncsorba Község Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásai 
    

Sorszám Megnevezés 
2012. évi 
tervezett 
kiadás 

I.   Személyi juttatások 8 415 

  1. Rendszeres személyi juttatások 5 084 

  1.1 Köztisztviselık alapilletménye 3 720 

  1.2 Közalkalmazottak alapilletménye   

  1.3 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye   

  1.4 Közmunka személyi (2011. december)   

  1.5 Közmunka személyi (2012.év) 1 364 

  1.6 Köztisztviselık nyelvpótléka   

  1.7 Köztisztviselık egyéb kötelezı illetménypótléka   

  2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 

  2.1 Mőszakpótlék (Nyugdíjasház)   

  2.2 Keresetkiegészítés   

  2.3 Közalkalmazottak 2 %-os tartalék-keret   

  3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 

  3.1 Jubileumi jutalom   

  3.2 Továbbképzés   

  4. Személyhez kapcsolódó ktgtérítések és hozzájárulások 1 077 

  4.1 Cafetéria 147 

  4.2 Közlekedési költségtérítés   

  4.3 Egyéb költségtérítés 930 

  5. Szociális jellegő juttatások   

  6. Külsı személyi juttatások 2 254 

  6.1 Megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottak díja 1 176 

  6.2 Alpolgármesterek, képviselık, bizottsági tagok tiszteletdíja 1 078 

  6.3 További jogviszonyt létesítık juttatásai   

  6.4 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai   

II.   Munkaadót terhelı járulékok 2 742 

    Szociális hozzájárulási adó   

  1. Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 1 518 

  2. Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5 %) 95 

  3. Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) 31 

  4. Munkaerı-piaci járulék (1 %) 63 

  5. Egészségügyi hozzájárulás 50 

  6. Munkaadót terhelı egyéb járulék 985 

III.    Szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 26 495 
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IV.    Dologi kiadások 17 513 

  1. Irodaszer, nyomtatvány 50 

  2. Könyv, folyóirat 40 

  3. Hajtó- és kenıanyagok 300 

  4. Kisértékő tárgyi eszközök 200 

  5. Védıruha, munkaruha 10 

  6. Készletbeszerzés 500 

  7. Távközlési díj 200 

  8. Egyéb kommunikációs szolgáltatás 100 

  9. Falunap megrendezésére 800 

  12. Bérleti díj 1 245 

  14. Gázenergia szolgáltatási díjak 750 

  15. Villamosenergia szolgáltatás díja 400 

  16. Víz- és csatornadíjak 90 

  17. Közvilágítás 1 700 

  18. Karbantartás, kisjavítás 1 000 

  19. Egyéb dologi kiadások 1 000 

  20. Vásárolt termékek Áfá-ja 3 000 

  21. Szolgáltatások Áfa befizetése 600 

  22. Értékesített tárgyi eszközök Áfa befizetése   

  23. Belföldi-külföldi kiküldetés 70 

  24. Reprezentáció 50 

  25. Reklám, propaganda 130 

  26. Egyéb befizetési kötelezettség 100 

  27. Munkaadói személyi jövedelemadó 28 

  28. Különféle adók, díjak, bankköltségek, befizetések 250 

  29. Kamatkiadások 500 

  30. Továbbképzés és szakmai konferenciák   

  31. Postaköltség és egyéb szolgáltatás   

  32. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 4 100 

  33. Kommunális szolgáltatás díja   

  34. Strand üzemeltetés költsége   

  35. Továbbszáml. szolg.ÁH-n belülre, kívülre   

  36. Pü-i szolg. kiadásai 300 

    Összesen 55 165 
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5. sz. tájékoztató tábla 
Kuncsorba Község Önkormányzata     

Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 
2012. évi terv      
       
       

Sor-
szám 

Ellátás fajtája 

Becsült 
jogosult 
létszám 

Önkormányzat 
saját forrás 

%-a 

Önkormányzat 
saját forrás 

összeg 

Támogatás 
összege 

Kiadás  

1. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 40 20 2 200 8800 11 000 

2. 
Rendszeres szociális segély - nem 
foglalkozt. 

10 10 405 3640 4 045 

3. Idıskorúak járadéka 1 10 44 400 444 

4. 
Rendszeres szociális segély 
egészségkárosodott 

2 10 62 558 620 

5. Normatív lakásfenntartási támogatás 100 10 480 4320 4 800 

6. Helyi lakásfenntartási támogatás 4 100 65   65 

7. Normatív ápolási díj 11 25 1 027 3079 4 106 

8. Felnıtt korúak átmeneti segélye 30 100 150   150 

9. Közgyógyellátás 2 100 90   90 

10. Temetési segély 15 100 225   225 

11. Köztemetés 1 100 100   100 

12. Mozgáskorlátozottak támogatása 40 0   500 500 

13. Rendkívüli gyemrekvédelmi támogatás 70 100 200   200 

14. Kisded támogatás 3 100 150   150 

  Összesen:     5 198 21 297 26 495 
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6.sz. tájékoztató tábla 
 

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek    
     

Megnevezés 
2012. évi 

tervezett bevétel 
(eFt) 

   

    
   

    
   

Összesen 0 
   

     

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (Ft-ban)    
     

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó  

      0 
 

      0 
 

      0 
 

Összesen 0 0 0 
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7. sz. tájékoztató tábla 
    
     

Kuncsorba Község Önkormányzatának  
2012-2014. évi gördül ı tervezése  

     
     

   e Ft-ban  
         

Bevételek 2012.év 2013.év 2014.év  

       
Önkormányzat m őködési bevételei 32 962 26 370 21 096  
ebbıl: intézményi m őködési bevételek 2 050 1 640 1 312  
          önkormányzat sajátos m őködési 
bevételei 30 912 24 730 19 784  

          közhatalmi bevételek   0 0  
Támogatások, kiegészítések 33 077 26 462 21 169  
Támogatásérték ő bevételek 4 298 3 438 2 751  
ebbıl: mőködési  4 298 3 438 2 751  
         felhalmozási        
         
Felhalmozási célú bevételek        
Átvett pénzeszközök 150 150 150  
ebbıl: mőködési  150 150 150  
         felhalmozási        
Kölcsönök        
Pénzmaradvány 7 783 0 0  
ebbıl: mőködési  2 063      
         felhalmozási 5 720      
Finanszírozási bevételek 0 0 0  
ebbıl: mőködési         
         felhalmozási        
Tárgyévi bevételek összesen 78 270 56 420 45 166  
         
         

Kiadások        
         
Személyi juttatások 8 415 6 732 5 386  
Munkaadókat terhel ı járulékok 2 742 2 194 1 755  
Dologi kiadások 17 413 13 930 11 144  
Ellátottak pénzbeli juttatása   0 0  
Egyéb m őködési célú kiadás 47 828 28 908 23 126  
Felhalmozási költségvetés kiadásai 5 820 4 656 3 725  
Kölcsönök   0 0  
Tartalékok   0 0  
Finanszírozási kiadások 2 109 0 0  
ebbıl: mőködési         
         felhalmozási 2 109      
         
Tárgyévi kiadások összesen 84 327 56 420 45 136  
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V. Napirend: 
 
Elıterjesztés a nagykunkapitány választás protokoll szabályzatáról és nagykunkapitány 
jelölésérıl 
 
Rédai János: háromévenként van nagykunkapitány jelölés, ennek a szabályát rögzítették és 
kérik, hogy fogadjuk el, és lehetıséget adtak arra, hogy ebben az évben jelölést tegyünk a 
nagykunkapitány személyére. A Hagyományırzı Egyesület 200.000,-Ft-tal járul hozzá, a többi 
kiadást a jelölı településnek kell biztosítani. Mi ilyen célra nem terveztünk és ebben az évben, 
nem kívánunk kunkapitányt jelölni. Van egy kunkapitánya a településnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a protokoll szabályzat elfogadását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

9/2012.(II.16.) sz. önkormányzati határozat 
A nagykunkapitány választás protokoll szabályzatának elfogadásáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nagykunkapitány 
választás protokoll szabályzatát 1.sz. melléklet szerinti formában elfogadja. 

 
 
Errıl értesül: 

1. Rédai János polgármester 
2. Képviselı-testület tagjai 
3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Kecze István a Nagykun Hagyományırzı Társulás Társulási Tanács Elnöke – 

Kisújszállás 
6. I r a t t á r 

 
Szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
10/2012.(II.16.) sz. önkormányzati határozat 
Nagykunkapitány 2012. évi jelölésérıl 
 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete nem kíván 
nagykunkapitányt jelölni a 2012. évre. 

 
 
Errıl értesül: 

1. Rédai János polgármester 
2. Képviselı-testület tagjai 
3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
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5. Kecze István a Nagykun Hagyományırzı Társulás Társulási Tanács Elnöke – 
Kisújszállás 

6. I r a t t á r 
 

 
 
 
VI. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Csorba Kupa elıkészítésére 
 
Rédai János: a Csorba kupa ebben az évben 30-ik alkalommal kerül megrendezésre. 
Hagyomány szerint minden év április utolsó szombatján, ebben az évben április 28-án. Már 
elkezdtük az elıkészületeket, jönnek az ajánlatok, és majd azokból választunk elıadókat. 
Mivel 30 éves évforduló lesz, szeretnénk színvonalas mősort összeállítani. Azt kéri a 
képviselıktıl, ha vannak ötleteik jelezzék, hogy színesítsük a rendezvényt, illetve amelyik 
játék nem annyira sikeres azt elhagynánk. A kispályás futballt és a többi hagyományos 
játékokat (teke-foci, rönkhajítás) továbbra is megtartjuk. 800 eFt-ot állítottunk be a 
költségvetésbe, és még a vállalkozók támogatására is számítunk. A szervezésben résztvevıket 
hamarosan összehívjuk egy megbeszélésre. 
 
Ács Gyuláné: kérdezi, hogy pályázat nem lesz kiírva ilyen rendezvényekre? 
 
Rédai János: tudomása szerint nem lesz kiírva rendezvényekre. 
 
VII. Napirend:  
 
Egyéb bejelentések 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: kérdezi, hogy a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület hol tart 
az épület felújítással, mikorra várható az átadása? Elhangzott a közhasznú foglalkoztatottak 
alkalmazása az óvodában. Minden évben jövünk ezzel a problémával, hogy a kéthavonta, 
havonta cserélıdnek a személyek az óvodában, ez nem jó sem az óvodának, sem a személynek. 
Mikorra megtanulja, hogy mit kell csinálni, felveszi a munkatempót addigra megszőnik a 
munkaviszonya és jön helyette a másik. A hozzáállás sem olyan, állandó konfliktusok vannak. 
Minden épületben  nagyon fontos,  hogy kulturált, tiszta környezet legyen, de az óvodában még 
fontosabb, hogy kulturált, tiszta környezetben fogadjuk a gyerekeket, és ehhez kérné a 
segítséget. Tudja, hogy nagyon nehéz elfogadtatni a lakossággal, hogy ott állandó közmunkás 
legyen, mert több embert szeretnének foglalkoztatni, és mi meg szeretnénk egy állandó 
személyt az óvodába, de próbáljuk meg egy középutat megtalálni, és maximum két ember 
felváltva legyen az óvodában. Hiszen ha itt a hivatalban is havonta, vagy kéthavonta 
váltakozna a takarító személye, az senkinek nem lenne jó, ugyanúgy az óvodában sem. 
 
Rédai János: az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér mőszakilag át van adva, a számlák be 
lettek nyújtva a pályázathoz. A bútorzat hónap végére lesz meg. Úgy néz ki, hogy március 
közepén ünnepélyesen át lesz adva. Ez a felújítás 43 millió forintba került, 100 %-os pályázati 
támogatásból valósult meg. A könyvtár ott fog mőködni, az önkormányzat pénzeszközt ad át 5 
éven keresztül évente két millió forintot. Ez a könyvtáros bérét fedezi, ennél többet az 
önkormányzat nem tud átadni.  
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Az óvodában a takarító személyével kapcsolatban válaszolja, hogy olyanokat osztottunk be 
oda, akik már dolgoztak ott és meg voltak vele elégedve. Nehéz elfogadtatni a lakossággal, de 
megpróbáljuk a középutat megtalálni. 
Megköszöni a megjelenést, az ülést 16 óra 35 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 /: Rédai János :/      /: Dr. Tombácz Ferenc :/ 
     polgármester                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 


