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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az önkormányzatok részére nem írja elő 
kötelező jelleggel a koncepció készítési kötelezettséget. Ennek ellenére szakmailag 
szükségesnek tartjuk a költségvetési koncepció elkészítését. 
 

A koncepció a tervezett bevételek, kötelezettség-vállalások és más fizetési kötelezettségek, 
illetve a Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló C. törvény 
figyelembevételével került összeállításra. 
 

A koncepció végén megfogalmazott határozati javaslatokat terjesztjük a képviselő-testület elé 
a 2016. évi költségvetés összeállításához szükséges intézkedésekről. 
 

A költségvetési törvény tervezetének általános indoklása az alábbiakat tartalmazza. 
 

1. A kormányzat 2016. évi gazdaságpolitikája 

 

A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja a foglalkoztatás bővítése, az államadósság 
csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a versenyképesség javítása és a 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány 2010 óta 
jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a 
nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. 
 

Az eredmények azt mutatják, hogy a költségvetési és pénzügyi egyensúly helyreállítására, az 
államadósság csökkentésére, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati alkalmazkodására, 
a gazdasági növekedés újraindítására irányuló törekvések már meghozták az elvárt pozitív 
fordulatot. Az elért eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy 2010 első negyedévéhez képest 
440 ezer fővel bővült a foglalkoztatottak száma, a gazdasági növekedés szerkezete 
kiegyensúlyozott, és Magyarország 2013 júniusában kikerült a 2004 óta fennálló 
túlzottdeficit-eljárás alól.  
 

Egy sikeres gazdasághoz nemcsak az állam adósságának leépítésére van szükség, hanem a 
magánszektor adósságát is egészséges szintre kell csökkenteni. Elmondható, hogy a lakossági 
megtakarítások emelkednek, a fizetési mérleg egyenlege pedig tartósan pozitív tartományba 
került, azaz több árut és szolgáltatást exportálunk, mint amennyit behozunk az országba. 
Mindez erősíti az itthon működő vállalkozásokat, a gazdaság teljesítményét. 
 

A fegyelmezett fiskális politika, a külső egyensúly jelentős javulása, az állam és a háztartások 
eladósodottságának mérséklődése mind hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság immár 
fenntartható növekedési pályára állt. 
 

A legfrissebb makrogazdasági adatok arról tanúskodnak, hogy a magyar gazdaság 2013-ban 

beindult növekedése tovább erősödött és tartóssá vált, így kialakult egy egészségesebb, 
kiegyensúlyozottabb növekedési szerkezet. Ezt mutatja, hogy 2014-ben 3,6%-kal nőtt a GDP. 
A növekedést nagymértékben támogatja, hogy a kormányzati intézkedések következtében a 
lakosság rendelkezésre álló jövedelme emelkedést mutat, élénkítve ezzel a fogyasztást. A 
lakosság keresletnövekedését segíti a rezsicsökkentés, a devizahitelesek terheinek 
csökkentése, a reálbérek és a reáljövedelmek emelkedése az alacsony inflációs környezetnek 
köszönhetően, továbbá a foglalkoztatás növekedése. E kedvező hatások előretekintve tovább 
erősödhetnek, támogatva ezzel a háztartások fogyasztásának bővülését. 
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A fogyasztási kereslet fellendülése mellett a beruházások alakulása is növekedést mutat, amit 
az építőipar felfutása, az uniós források, az alacsony hozamkörnyezet, a Növekedési 
Hitelprogram és a vállalati szektor erőteljes aktivitása egyaránt támogatott. 
 

A Munkahelyvédelmi Akció és a közfoglalkoztatási programok kiterjesztésének 
eredményeképpen pozitív tendencia figyelhető meg a munkaerőpiacon is: a foglalkoztatottak 
és az aktívak száma jelentősen meghaladja a válság előtti szintet. Ezzel párhuzamosan a 
munkanélküliségi ráta is folyamatosan csökken. A kedvező folyamathoz hozzájárult 
mindezeken felül a munkavállalást ösztönző eszközrendszer átalakítása is. 
 

A kormány célja az, hogy Magyarországon mindenkinek legyen munkája, és ne szoruljon 
jövedelempótló támogatásokra. Ennek megfelelően 2016-ban még több ember számára lesz 
elérhető a közfoglalkoztatás. Jövőre 240 ezer embernek lesz lehetősége arra, hogy részt 
vegyen a közfoglalkoztatási programban. A cél az, hogy a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők fokozatosan munkába álljanak. Emellett folytatódnak a 
foglalkoztatást ösztönző kormányzati programok, így a Munkahelyvédelmi Akció is.  Az 

adatok alapján a munkanélküliség csökkenésében Magyarország az Unió élmezőnyéhez 
tartozik. Továbbra is érvényesíthető a kisgyermekes szülők részmunkaidős foglalkoztatása 
után járó adókedvezmény is.  
 

2016-ban is megőrzésre kerül az időskori ellátások értéke, a nyugdíjak és a nyugdíjszerű 
ellátások az infláció mértékével fognak növekedni. Az idősek terheit mérsékli a 
rezsicsökkentés is, amelynek eredményeit a kormány a nemzeti közmű-szolgáltatási 
rendszerrel őrzi meg. Számos más, az idősek érdekében tett intézkedés mellett folytatódik a 
„Nők 40”–program, amely lehetővé teszi, hogy a 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők 
nyugdíjba vonulhassanak. 

 

A tavalyi év kiváló teljesítményét követően idén és jövőre is folytatódhat a magyar gazdaság 

impozáns növekedése. 2015-ben 3,1%-kal, míg 2016-ban 2,5%-kal bővülhet a bruttó hazai 
össztermék. 
A magyar kivitelt az elkövetkező években is támogatják a kkv-szektor finanszírozási 
programjai, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar kis- és középvállalkozások egyre 
nagyobb arányban tudjanak a külföldi piacokon megjelenni. 
A háztartások fogyasztásának bővülését ösztönzi az alacsony olajár, a visszafogott inflációs 
környezet, a kedvező munkaerő-piaci trendek, valamint a devizamentő intézkedések. 2016-tól 
a személyi jövedelemadó kulcsának 16%-ról 15%-ra csökkentése és a közszférában 
folytatódó életpályamodellek kiterjesztése is pozitív hatást gyakorolhat a lakossági 
fogyasztásra. 
 

Jövőre tovább növekszik a családi adókedvezmény összege. 2016-tól kezdve 4 év alatt 
fokozatosan a kétszeresére, a gyermekenkénti 10 ezer forintról 20 ezer forintra növekedik a 
két gyermeket nevelő szülők kedvezménye. Megmarad és egyre több családot érint a 
házasságkötés adókedvezménnyel való ösztönözése is. A gyed-extra 2016-ban is folytatódik, 
mert bebizonyította, hogy ösztönzi a gyermekvállalást és a kisgyermekes édesanyák 
foglalkoztatását. 2016-ban már a teljes esztendőben igénybe vehető lesz az új otthonteremtési 
program. Az élelmiszerek közül elsőként a sertéshús áfája csökken, hogy ezzel is több pénz 
maradjon a családoknál. 
 

A kormány célja, hogy ne legyen éhező gyermek Magyarországon. Ezért folytatódik az 
ingyenes gyermekétkeztetési program. A központi költségvetés ezt is figyelembe véve egyre 
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növekvő összeggel járul hozzá a gyermekétkeztetéshez, így jövőre ezen ellátások támogatása 
meghaladja a 70 milliárd forintot. A korábban elindított, felmenő rendszerű ingyenes 

tankönyvellátás bevezetése folytatódik.  
 

A tavalyi év rekordszintű teljesítménye után idén a beruházások további bővülése várható, 
amihez az EU-s források fokozott lehívása mellett a kkv-szektort támogató hitelprogramok és 
a kedvező hozamkörnyezet is hozzájárulnak.  
 

A korábbi sikeres tárgyalásoknak köszönhetően a 2014-2020 közötti tervezési időszakban 
összesen 12 ezer milliárd forint uniós forrás érkezik majd Magyarországra. A kormány célja, 
hogy a fejlesztési, beruházási támogatások legalább 60%-át gazdaságfejlesztésre és 
munkahelyteremtésre fordítsa.  
 

2. A helyi önkormányzatok támogatása 

 

2016. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett - megváltozott 
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 
finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el az előző években kialakított és alkalmazott 
feladatalapú forrásallokációtól.  
 

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, 
amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá: 
-  jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét – 

igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került 
pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a 
köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, 
foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket 
meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit; 

- emellett a 2016. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó 
önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a 
feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, valamint a társulás által 
fenntartott óvodákba bejárók utaztatásához is. 

 

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben (beleértve a bölcsődei ellátást is) az 

önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások 
biztosítása. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, mely szintén a szociális 
ágazatnál jelenik meg. 

 

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a 
muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a 

központi költségvetés a 2016. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, 

hogy a rendelkezésre álló források célzottan jussanak el e területhez. 
 

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben 
vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi 
adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2016. évben is az általános 
működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal 
fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés. 
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Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. 
„beszámítás összege”. Az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket 
ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben 
terheli beszámítás az önkormányzatokat. 
 

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját 
bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. 
 

A költségvetési törvényjavaslat 3. melléklete szerint önkormányzatunk által igényelhető 
kiegészítő támogatások: 

 

1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása: fedezetet nyújt 
a létszámcsökkentés miatti kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a prémium évek 
programban résztvevő foglalkoztatottak munkáltatói kifizetésének forrására. 

2. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 

3. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 

4. Lakossági közműfejlesztés támogatása 

5. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

6. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása 

7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

8. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 

 

A költségvetési törvényjavaslat 3. melléklet III. pontja szerinti önkormányzatok rendkívüli 
támogatása előirányzata szolgál a települési önkormányzatok működőképességének 
megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében 
nyújtott támogatás forrásául. 
 

2. Szerep Községi Önkormányzat 
 

Általánosságban a költségvetési koncepcióval kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban 
előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. 
 

A kiadások tervezett összegét a rendelkezésre álló források nagysága határozza meg. A 2016. 
évi költségvetési koncepcióban alapvető cél az önkormányzati gazdálkodási egyensúly 
megtartása, így: 
- a jelenleg fenntartott intézményrendszer költséghatékony működésének fenntartása, a 

dolgozók részére a garantált bér biztosítása, 
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell az egyensúly megőrzésére, 
- a jelenleg biztosított ellátások színvonalának növelése. 

 

Az előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv) 10. és 13. §-ában foglaltak figyelembe vételével állítottuk össze.  
 

Az Mötv. az alábbiakat tartalmazza: 
„10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa 
önként vállalt feladat- és hatásköröket.” 

 

Az Mötv.13. §-a (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 
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2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 
6. óvodai ellátás; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása; 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható 

meg; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
16. nemzetiségi ügyek; 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
19. hulladékgazdálkodás; 
20. távhőszolgáltatás; 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
 

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben működési hiány 
továbbra sem tervezhető. 
 

A csatolt 1. mellékletben a feladatellátáshoz biztosított, a törvénytervezetben nevesített állami 
támogatások kerültek beállításra. 
 

I. 
A törvényjavaslat 2. számú mellékletének I. pontja a helyi önkormányzatok működésének 
általános támogatását tartalmazza. Ilyen jogcímen 16 718 e Ft várható önkormányzatunk 
esetében az alábbi feladatokhoz: 

 

1.b. Település-üzemeltetésre kapott állami támogatás összesen 11 520 e Ft, amely az 

alábbiak szerint oszlik meg: 
a. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása                  

3 596 e Ft  

b. Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása 3 648 e Ft, 

c. Köztemető fenntartásának alaptámogatása 1 016 e Ft, 

d. Közutak fenntartásának alaptámogatása 3 260 e Ft. 
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1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 6 000 e Ft-ot biztosít az állam. 
 

Az önkormányzatot az I.1.a-e. pont szerinti jogcímeken megillető támogatás összegéig a 
számított bevétellel összefüggő támogatáscsökkentés terheli.  
 

2016. évben a beszámítási összeg az önkormányzat 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-ából, 
egy lakosra jutó adóerő képességhez mérve differenciáltan számított összeg. Az önkormányzat 
2014. évi egy főre jutó adóerő képessége 10 520 Ft/fő volt, így Szerep esetében az I.1.a-e 

pont szerinti támogatás csökkenésének mértéke a beszámítási összeg 20%-a, mely            

1 323 e Ft. 

 

A költségvetési törvényjavaslat I. 1. pontjának közös szabálya szerint az I.a-c pont 

szerinti támogatások beszámítással csökkent összegének felhasználása a jogcímek között 
átcsoportosítható. 
 

II. 

Az óvodai ellátás finanszírozását kötött felhasználású támogatásként biztosítja az állam 2016. 

évben, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő 
munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, illetve az óvoda működtetési költségeit is. 
Óvodai ellátás támogatására 41 362 e Ft támogatás várható. 

 

A gyermekétkeztetés támogatása három részből áll: dolgozók bértámogatása és üzemeltetési 
támogatás, illetve a szünidei étkeztetés támogatása. A konyhai dolgozók bértámogatására         
9 466 e Ft-ot kap az önkormányzat. Az üzemeltetési támogatás és a szünidei étkeztetés 
támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról a felelős miniszterek 2016. január 05-ig 

döntenek, ezért a támogatások a 2015. évi adatokkal egyezően kerültek feltüntetésre. 
 

III.  

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 

Ezzel a támogatási jogcímmel a központi költségvetés az önkormányzati helyi hatáskörű 
pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon 
történő mérsékléséhez vagy elengedéshez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az 
állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. 
A 2016. évi állami támogatás mértéke még nem ismert, azt a 2015. évi szinten állítottuk be. 
 

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által végzett 
szolgáltatások öt településre kiterjedően látnak el feladatokat intézményfenntartói társulás 
formájában, a társulás tag önkormányzatai: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes és 
Nagyrábé. A társulás keretében településünkön a következő szociális ellátások működnek: 
család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, az időskorúak 
nappali intézményi ellátása.  
 

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása 2 500 e Ft. 

 

IV.  

A központi költségvetés a közművelődési és könyvtári feladatokra lakosságszám arányosan 
1 824 e Ft támogatást biztosít a feladat ellátásához. 
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V. Helyi adók, átengedett központi adó, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 

 

adatok e Ft-ban 

Helyi adó megnevezése 
2015. évi eredeti 

előirányzat 
2016. évre tervezett 

Iparűzési adó 11 340 11 340 

Magánszemélyek kommunális adója 1 136 1 136 

Gépjárműadó (40%) 2 283 2 283 

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 194 194 

Összesen: 14 953 14 953 

 

Az adóbevételek tervezett előirányzatát a 2015. évi szinten állítottuk be. 

 

VI. Adósságállomány 

 

A zökkenőmentes működéshez igénybevett folyószámla-hitel likvid hitelnek minősül, tehát 
éven belül vissza kell azt fizetni. Önkormányzatunk 2016. évben is élni kíván ezzel a 
lehetőséggel.  
 

A feladatfinanszírozási rendszer nem sokban tér el az előző évitől, ebből eredően az 
önkormányzat pénzügyi helyzete nem javul. A működőképesség biztosítása érdekében 
költségcsökkentéssel járó, illetve bevételnövelő intézkedéseket szükséges meghozni. 
 

Javasolt tervezési irányelvek 

 

Szerep Községi Önkormányzat kötelező feladatai 
 

A közutak üzemeltetése feladaton a tervezendő összeg az előző évi teljesítési szinttel azonos. 
 

Az önkormányzati jogalkotás feladaton kerül megtervezésre a polgármester, a képviselők, 
külsős bizottsági tagok személyi jellegű kiadása, valamint a képviselő-testület működésével 
kapcsolatos kiadások.  
Püspökladány Város Önkormányzata és Szerep Község Önkormányzatának 2015. január 1-

jétől közös önkormányzati hivatala lett. 
Mivel az állami támogatás nem elegendő, ezért önkormányzatunknak hozzájárulást kell 
fizetnie a közös önkormányzati hivatal és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez. Törekedni kell a működési hiány minimalizálására. 
 

A közvilágítási feladaton a tervezendő összeg az előző évi teljesítési szinttel azonos. 
 

A város- és községgazdálkodási feladatok között kerül megtervezésre egy fő takarító bére, 
ügyeleti szolgálat, szakértői díjak, stb.  
 

Háziorvosi alapellátás biztosítására tervezendő kiadás a rezsiköltségre nyújt fedezetet. 

 

Család- és nővédelem feladat ellátásának biztosítására az OEP támogatás elegendő forrást 
biztosít. 
 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások támogatására a települési önkormányzatok 
szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kap az önkormányzat támogatást. A 2015. 
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év átmeneti év volt a szociális ellátási rendszer átalakulása miatt. 2016. évben a 

lakásfenntartási támogatás lezárását követően a lakhatási támogatás nagyobb mértékű önerőt 
igényel majd. 
 

Tanyagondnoki szolgálat feladat ellátásának biztosítására az állami támogatáson felül 
szükséges az önkormányzati saját forrás biztosítása. Átgondolásra javasolt a tanyabusz 
használata. 
 

A könyvtári szolgáltatás feladat ellátásának biztosítására az állami támogatáson felül 
szükséges az önkormányzati saját forrás biztosítása 

 

A köztemető fenntartása feladaton a tervezendő összeg az előző évi teljesítési szinttel 
azonos. 

 

A 2015. év végén indult - 2016. évre áthúzódó – közfoglalkoztatás önerejét meg kell 
teremteni. 

 

A közalkalmazotti által kötelezően adandó jubileumi jutalomra, valamint a nyugdíjba 
vonulók helyettesítése miatti többletkiadások forrására központi alapot szükséges képezni.  
 

 

Szerep Községi Önkormányzat önként vállalt feladatai 

 

A civil szervezetek támogatására biztosított összeg nagyságrendje átgondolást igényel. 
2015. évben 2 522 e Ft került betervezésre, melyből a sport támogatás 600 e Ft, a polgárőrség 
támogatása 400 e Ft. A fennmaradó 1 522 e Ft keretösszeget a Népjóléti Bizottság döntése 
alapján kapják meg a civil szervezetek, magánszemélyek, stb. 
 

A mezőőri szolgálat fenntartása az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik. A 

mezőőri tevékenység ellátása 1 fő foglalkoztatásával történik. A mezőőri szolgálat további 
fenntartása a képviselő-testület részéről átgondolást igényel. 
 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás tartalmazza a BURSA Hungarica Felsőoktatási 
ösztöndíjat. 2016. évben önkormányzatunk 4 főt kíván támogatni, melynek tervezett 

előirányzata 120 e Ft. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére való tekintettel át kell gondolni 
az eddigi támogatási rendszert. 
 

A 100%-os támogatottságú, működési jellegű pályázatokhoz az önkormányzat 
többletköltségre forrást nem tud biztosítani. A Startmunka program esetében törekedni kell a 
többletköltségek minimalizálására, hogy azok a program által realizált bevételhez 
igazodjanak. 

 

Önkormányzati intézmény 

Szerepi Hétpettyes Kelemen Óvoda 

 

A központi költségvetés az óvoda működését kötött felhasználású állami támogatással 
finanszírozza. Törekedni kell arra, hogy az óvoda működtetése a feladathoz nyújtott állami 
támogatáson felül minimális mértékű önkormányzati támogatással legyen megoldható. A 

munkahelyi és vendégétkeztetést az ebből származó saját bevételből kell biztosítani. 
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Összefoglalóan elmondható, hogy Szerep Községi Önkormányzat fő célkitűzése az 
önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmény működőképességének biztosítása.  
 

Felül kell vizsgálni: 
- a rendelkezésre álló, intézmények szakmai és működést szolgáló dolgozói létszámát az 

ellátandó feladat tükrében, 

- a saját bevételek növelésének a lehetőségét, 

- a dologi kiadások csökkentésének lehetőségét, 

 

 

Általános elvek 

 

- Javasoljuk, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezése két ütemben folyjon. 

Első ütemben az önkormányzat valamennyi bizottsága tárgyalja meg a 2016. évi 

költségvetési rendelet-tervezetet 2016. február hónap elején úgy, hogy az már tartalmazza 

a bizottságok és a képviselők előzetes javaslatait, melyeket legkésőbb 2016. január 11-ig 

eljuttatnak a jegyző részére. A végleges költségvetési rendelet tervezete kerül a képviselő-

testület elé 2016. február végén. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évre vonatkozó költségvetési 
koncepciót szíveskedjen elfogadni. 
 

 

Határozati javaslat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szerep Község 2016. évi 
költségvetési koncepcióját és hozzájárul ahhoz, hogy a 2016. évi költségvetés tervezési 
munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak. 
Szerep Községi Önkormányzat a 2016. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott 
tervezési irányelveket a jegyző és a polgármester tekintse át és az abban meghatározott 
feladatok elvégzésére tegyen intézkedést. 
 

Határidő: 2016. február 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Keserű László jegyző 

 

 

Püspökladány, 2015. december 14. 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde 

 polgármester 



1. melléklet 2016. évi koncepció

A 2016. évi terv adatok Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény szerint készültek.

Adatok Ft-ban

1 3 4 5 6=4x5 7 8 9 10=8x9

I.

I.1.

I.1.b)

I.1.ba) ha 161,29 22 300 3 596 705 ha 161,29 22 300 3 596 705

I.1.bb) km 9,12 400 000 3 648 000 km 9,12 400 000 3 648 000

I.1.bc) m2 14 722,00 69 1 015 818 m2 14 722,00 69 1 015 818

I.1.bd) km 14,36 227 000 3 259 720 km 14,36 227 000 3 259 720

I.1.b) 11 520 243 11 520 243

I.1.c) fő 5 000 000 fő 6 000 000

I.1.d) fő 204 2 550 520 200 fő 204 2 550 520 200

-1 317 674 -1 322 558

I. 15 722 769 16 717 885

II.

II.1.

II.1.(1)1  4.152.000 Ft/számított létszám/év  4.308.000 Ft/számított létszám/év

fő 6,3 2 768 000,00 17 438 400 fő 6,9 2 872 000,00 19 816 800

fő 6,3 1 384 000,00 8 719 200 fő 6,5 1 436 000,00 9 334 000

II.1.(1)2 35.000 Ft/számított létszám/3 hónap 35.000 Ft/számított létszám/3 hónap

fő 6,3 35 000,00 220 500 6,5 35 000,0 227 500

II.1.(2)1 1.800.000 Ft/ létszám/év 1.800.000 Ft/ létszám/év

fő 4,0 1 200 000,00 4 800 000 fő 4,0 1 200 000,00 4 800 000

fő 4,0 600 000,00 2 400 000 fő 4,0 600 000,00 2 400 000

II.12 70.000 Ft/fő/év 70.000 Ft/fő/év

fő 66,0 46 666,67 3 080 000 fő 69,0 46 666,67 3 220 000

fő 66,0 23 333,33 1 540 000 fő 67,0 23 333,33 1 563 333

II. 38 198 100 41 361 633

III. 2.500.000 Ft/év 2.500.000 Ft/év

III.2. 28 396 090 28 396 090

III.3.e 2 500 000,00 2 500 000 2 500 000,00 2 500 000

III.5.

a) fő 5,75 9 514 563 fő 5,8 1 632 000,00 9 465 600

b) Ft 18 543 450 Ft 18 543 450

c) Ft 3 594 800 Ft 3 594 800

III. 62 548 903 62 499 940

IV.

1.d fő 1 609 1 140,00 1 834 260 fő 1 600 1 140,00 1 824 000

118 304 032 122 403 458

A *-gal jelölt jogcímek támogatási összegéről később döntenek, ezért 2016. évben az előző évi támogatási adat szerepel.

Jog-

cím sz.

Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása

 - 8 hónapra

 - 4 hónapra

Óvodaműködtetési támogatás

 - 8 hónapra

 - 4 hónapra

EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI  FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz   *

2

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

Állami 
hozzájárulás 

összesen

EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI  FELADATOK TÁMOGATÁSA

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása  *

2016. évi várható állami támogatás

Állami 
hozzájárulás 

összesen

Az állami hozzájárulás jogcíme

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege

 - 8 hónapra

 - 4 hónapra

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege

 - 3 hónapra

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 
ÖSSZESEN

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  *

Gyermekétkeztetés támogatása

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ALAPJÁN VÁRHATÓ BEVÉTELEK

Közutak fenntartásának támogatása

Közvilágítás fenntartásának támogatása

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2015. évi októberi felmérést követő adat

Mennyiségi 
egység

Mutató
Fajlagos 

összeg
Mennyiségi 

egység

ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN

Mutató Fajlagos összeg

Köztemető fenntartásának támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA

Beszámítás összege

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA



2. melléklet
2016. évi költségvetési koncepció

Jegyző Városg.Ir.

2016.01.11 X

10.
2016.01.31.,   illetve 

2016.02.28.
X

Rendelet-tervezet egyeztetése, 
véleményezése, bizottsági állásfoglalás 
kialakítása, képviselő-testület elé 
terjesztése. 

Óvodától (előzetes) adatok kérése a 
tervezéshez

2.

3.

A bizottságok és képviselők előzetes 
javaslatai

11.

6.

Intézményi támogatások egyeztetése

Előterjesztett koncepció véleményezése, 
elfogadása (bizottsági ülések)

Koncepcióba foglalt irányelvek alapján a 
tervezési munka végrehajtása

Érdek-
egyeztetés

Aktuális   feladatban  részt  vevők  megnevezése

Nemz.

Önk.
Pl-i Közös Polgár-

mester

X

Óvoda

2016.01.18-02.05.9.

Intézményi feladatok pontosítása, 
prioritások meghatározása, rendelettervezet 
és mell. összeállítása, óvoda vezetőjével 
való egyeztetések stb. 

Sor-

szám
Elvégzendő   feladatok

2015.11.23-12.04.

2015.11.30-12.10.

Időpont

1.

2016.01.31.-02.19.

 SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZÉSI NAPTÁRA  2016. ÉVRE

X

Képviselő-
testület

Bizottságok

2016.01.04.-01.31.

4.

5.

2015.12.18.-

2016.01.15.

7.

Óvoda a tervezési irányelveknek 
megfelelően előzetes intézményfinan. igény 
összeállítása

2015.11.23.-12.31.

2015.11.30-12.10.

Pl-i Közös Önk-i Hivatal tervezési 
értekezlet (belső inf. kérés a tervezéshez)

Elsődleges információk feldolgozása 
tervezési irányelvek kialakítása

Önkormányzat, óvoda bevételi forrásainak 
áttekintése 

Költségvetési koncepció összeállítása, 
előterjesztése

X2015.12.10.-12.17.

2015.11.30-12.10.

2015.11.23-11.27.

elsődleges információk feldolgozása 

2015.12.18.-

2016.01.11.

X

X

X

X

X

X

X

X

Költségvetési rendelet megalkotása12. 2016.02.28

8.

előzetes keretszámok kialakítása

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

A bizottságok két ütemben tárgyalják a 
2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet

X

X



 

 

Szerep Község Polgármesterétől            Készítette: Rácz Lajos 

4163 Szerep, Nagy u. 53. 
 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

az önkormányzat 2016. évi üléstervének jóváhagyásáról 
 

Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a képviselő-testület 
éves munkaterv alapján tartja üléseit. A mindenkor érvényes munkatervet 
minden év január 31-ig a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.  
 

Az üléstervet a polgármester terjeszti elő az önkormányzati képviselők, a 
bizottságok, valamint az önkormányzati intézmények javaslatai alapján. 
 

A napirendek összeállításánál figyelembe kell venni a javaslatokat, a 
jogszabályok által előírt és testületi döntéseken alapuló további napirendeket. 
 

 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Községi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 
27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a 2016. évi munkatervet 
elfogadja. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 

 

Szerep, 2015. december 10. 

 

 

         Tóthné Verő Tünde 
                        polgármester 
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Szerep Községi Önkormányzat 
 

 

 

2016. évi 
 

 

 

MUNKATERVE   

 
(tervezet) 
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Január 26. (kedd)  
 

 

1. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról. 

  

 Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

2. Különfélék.  
 

 

Február 23. (kedd)  
 

 

1. Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről. 
   

 Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
2. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítására 
 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester  
 

 
Az előterjesztést teljes terjedelmében  tárgyalja a Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság 

  
 

3. Különfélék.  
 

Március 29. (kedd) 
 

KÖZMEGHALLGATÁS 

 

1. Rendőrségi beszámoló a körzeti megbízott munkájáról, Szerep község 
közbiztonságáról 

 

 Előadó: Aranyi István r. ezredes kapitányságvezető 
 

2. Különfélék. 
 

Április 26. (kedd)  
 

 

1. Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi 
munkájáról. 

 
 Előadó: Karacs Károly tű. százados, városi tűzoltóparancsnok 
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2. A 2015. évi költségvetés zárszámadása 
 

 Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Az előterjesztést teljes terjedelmében megtárgyalja a Gazdasági és 
Ügyrendi Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság 

 

3. Előterjesztés a Települési Önkormányzatok Rendkívüli Önkormányzati 
Költségvetési támogatása benyújtásáról 

 

 Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 Az előterjesztést teljes terjedelmében megtárgyalja a Gazdasági és 
 Ügyrendi Bizottság 

 

4. Különfélék. 
 

Május 31. (kedd) 
 
 

1. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
tevékenységéről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról 

 

 Előadó: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 
 

2. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre 
átruházott hatáskörök gyakorlásáról a 2015. évre vonatkozólag. 

 

 Előadó: Keserű László jegyző 

     

3. Különfélék. 
 

 

 

Június 28. (kedd) 
 
 

1. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről. 
 

 Előadó: A Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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2. A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda Intézményvezetőjének beszámolója 

 

 Előadó: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 
 

3. Mezőőri beszámoló 

 

 Előadó: Karácsony László mezőőr 
 

4. Különfélék. 
 

 

 

Augusztus 30. (kedd) 

 

1. Étkezési térítési díjak megtárgyalása 

 

 Előadó: Élelmezésvezető 

 

2. Különfélék. 
 

 

Szeptember 27.(kedd) 

 

1. Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2016. évi I. félévi 
teljesítéséről 

 

 Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 Az előterjesztést teljes terjedelmében megtárgyalja a Gazdasági és 
 Ügyrendi Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság 

 

2. Költségvetési rendelet módosítása 

 

 Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 Az előterjesztést teljes terjedelmében megtárgyalja a Gazdasági és 
 Ügyrendi Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság 

 

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj megtárgyalása 

 

 Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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4. Különfélék. 
 

Október 25. (kedd) 
 

1. Tájékoztató a helyi egészségügyi ellátás helyzetéről, az ügyeleti ellátás 
tapasztalatairól 

 

 Előadó: dr. Késmárky-Borbély Ágnes háziorvos 

      Orvosi Ügyelet Kht. vezetője 

      Dr. Skaliczki Marianna fogorvos 

 

2. Különfélék. 
 

November 29. (kedd) 

 

1. Tájékoztató a Püspökladányi Tankerület részéről a Szerepi Kelemen 
János Általános Iskola munkájáról 

 

 Előadó: Bartháné Balogh Anna tankerületi igazgató 

  

 Az előterjesztést teljes terjedelmében megtárgyalja a Népjóléti Bizottság 

 

2. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása, tájékoztató a költségvetés I-
III. negyedéves teljesítéséről 

 

 Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 Az előterjesztést teljes terjedelmében megtárgyalja a Gazdasági és 
 Ügyrendi Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság 

 

3. Különfélék. 
 
 

  

December 27. (kedd) 

 

1. A 2017. évi munkatervi javaslat megtárgyalása 

 

 Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

2. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési tervről. 
 

 Előadó: Keserű László jegyző 
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 Az előterjesztést teljes terjedelmében megtárgyalja a Gazdasági és 
 Ügyrendi Bizottság 

 

3. Különfélék. 









 

 

Szerep Község Polgármesterétől                                  Készítette: Rácz Lajos 

4163 Szerep, Nagy u. 53.  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), Szerep 

Községi Önkormányzat Képviselő- testületének (a továbbiakban: Képviselő - testület) 
üléseiről szóló jegyzőkönyvek vizsgálata alapján az alábbi észrevételt tette: 

 

A Képviselő- testület Népjóléti Bizottsága a 2015. június 23. napján megtartott ülésén a 
89-90-91/2015. (VI. 23.) számú határozataival civil szervezetek pénzbeli támogatásáról 

döntött. 

 

Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklete alapján a Népjóléti 

Bizottság dönt a kulturális alap pénzeszközeinek felhasználásáról, elbírálja a kulturális 
kérelmeket, valamint dönt az egyes, a helyi kultúrát érintő pályázatok benyújtásáról. 

 

A civil szervezetek pénzbeli támogatása államháztartáson kívülre történő 
forrásátadásnak minősül, amelynek szabályait az önkormányzat a 16/2014. (XII. 17.) 

rendeletében határozta meg. A két rendelet nincs összhangban, ugyanis amíg az SZMSZ 

alapján a Népjóléti Bizottság jogosult közművelődési és kulturális kérelmek alapján 
támogatást biztosítani, addig az államháztartáson kívüli forrásátadás szabályait 

meghatározó rendelet alapján az kizárólagosan a képviselő- testület hatáskörébe 

tartozik. 

 

A fentiek értelmében szükséges a két rendelet előírásait a mellékelt rendelettervezet 

szerint összhangba hozni, valamint a Népjóléti Bizottság 89-90-91/2015. (VI.23.) 

határozatait megerősíteni. 

 

 A Jat. 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett 
hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 

szabályozás várható következményeit. A Jat. 17. § (2) bekezdésére figyelemmel a 

rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az 

alábbi tájékoztatást adom: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
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A rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezése technikai 

jellegű, számottevő társadalmi és az Önkormányzat költségvetését érintő gazdasági 

hatása nincs. 
ab) környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezésének nincs 

közvetlen környezeti és egészségügyi következménye. 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezésének nincs 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
A rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezésének a célja, 
hogy a helyi jogalkotás igazodjon a magasabb érvényű jogszabályok hatálybalépésével 

létrejött megváltozott állapothoz. A módosítások, illetve hatályon kívül helyezések 

elmaradása esetén az Önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

adottak, így a rendelet megalkotása nem jelent változást. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet 

módosítását, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Szerep, 2015. december 11. 

         

             Tóthné Verő Tünde  
        polgármester 
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Határozati Javaslat: 
 

.../2015. (....) önkormányzati testületi határozat 
 
 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény figyelembe vételével 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testületének Népjóléti Bizottsága 

89/2015. (VI. 23.), 90/2015. (VI. 23.), valamint 91/2015. (VI. 23.) számú 

határozatait jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Püspökladány, 2015. december 11. 

 

 

 

        Tóthné Verő Tünde 
 



 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../.... (…..) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló  
16/2014.(XII.18.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 16/2014. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

 „ (1) Az Önkormányzat képviselő - testülete – amennyiben helyi rendelet a 

támogatásról szóló döntést más hatáskörbe nem utalta, ide nem értve az alapítványi 
forrás átvételét és átadását – a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott 
előirányzatai terhére céljelleggel támogatást nyújthat. „ 

 

 

2. § 

 

A rendelet a következő 10/A. §-al egészül ki: 
 

„10/A. § 

 

Amennyiben a támogatásról más, helyi rendelet alapján hatáskörrel rendelkező 
szerv dönt, a rendelet 3 - 10. §-ának képviselő - testületre vonatkozó 
rendelkezéseit a döntéshozó szervre értelemszerűen alkalmazni kell. „ 

 

3. § 

 

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

 

  T ó t h n é  Verő Tünde       K e s e r ű   László  

        polgármester         jegyző  
 


