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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. 

 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 

(szerdán) 16 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében - 

megtartott  nyilvános testületi üléséről. 

 

Jelen vannak az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testületből: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Marton Ilona   képviselő 

Oláh József              képviselő 

Tóth Istvánné   képviselő 

 

továbbá: 

Farkasné Szabó Mária aljegyző 

Bárányné Benkovics Edina  gazdasági vezető 

Kovács Kálmán  bizottsági tag 

Tóth Tamás    bizottsági tag 

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 5 képviselő jelen van, a Testület 

határozatképes.  

Dr. Kendéné Toma Mária és Prohászka Csaba képviselők jelezték, hogy más, halaszthatatlan 

elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen. 

 

Kérem a képviselőket, hogy fogadják el a meghirdetett napirendi pontot. 

 

A képviselők a napirendi pontokkal egyhangúan egyetértettek. 

 

A Testület döntésének megfelelően a napirendi pontok a következők: 

 

1./ A 2012. évi költségvetés III. negyedévi beszámolójának megtárgyalása és 

elfogadása, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 

 

2./ A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása és elfogadása.  

 

3./ Egyebek… 

 

A napirendek előterjesztője:  Szalay István polgármester 
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Szalay István polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária aljegyzőt, hitelesítésére pedig Tóth Istvánné 

képviselő asszonyt és Balogh János alpolgármester urat javaslom. 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvezető, valamint a hitelesítők 

személyét.  

 

 

1. Napirendi pont:  A 2012. évi költségvetés III. negyedévi beszámolójának megtárgyalása 

és elfogadása, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy a kiadott határozati javaslatokkal és rendelettervezettel 

kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 

 

 

A képviselők áttekintették és megtárgyalták az előterjesztéseket. 

 

 

Marton Ilona képviselő, a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság tagja: 

 

A III. negyedévi beszámolót, az előirányzat-módosítási javaslatot és a 2012. évi költségvetést 

módosító rendelettervezetet az ülést megelőzően a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy először a III. negyedév végéig keletkezett előirányzat-módosítási 

javaslatot fogadják el, majd annak figyelembevételével szavazzanak a 2012. III. negyedévi 

költségvetési beszámolóról. 

 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

152/2012. (11. 28.) Határozata: 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról 

 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 

2. módosításához a 2012. szeptember 30-áig terjedő időszakra vonatkozó előirányzat-

módosítást: 

Intézmény Megnevezés Bevétel  Kiadás 

Polgárm. Hivatal Egyéb bé.hat.alá tart.bére /FHT/ EI        2 543 637 Ft  

Polgárm. Hivatal Nyugdíj hozzájárulás kiad.előir.  EI        1 146 081 Ft  

Polgárm. Hivatal Természetb.EÜ. biztosítási járulék EI               52 267 Ft  

Polgárm. Hivatal Pénzbeli EÜ.  biztosításijárulék EI                 17 422 Ft  

Polgárm. Hivatal Munkaerőpiaci járulék kiadási előir.EI               34 844 Ft  

Polgárm. Hivatal Rend.szoc.segély 37/b § (1).b-c EI                    376 791 Ft  

Polgárm. Hivatal Fogl.hely.tám.az Szt.35.§ (1) bek. EI        3 209 328 Ft  

Polgárm. Hivatal Időskorúak járadéka  EI           121 840 Ft  

Polgárm. Hivatal Normatív lakásfennt.támog.Szt.38.§(1)aEI        1 449 540 Ft  

Polgárm. Hivatal Normatív ápolási díj Szt.41.§,43/A§(1)EI          981 085 Ft  

Polgárm. Hivatal Rendsz.gyermekv.pénzb.tám.Gyvt.20/A.§ EI           974 400 Ft  

Polgárm. Hivatal Óvodáztatási támog.Gyvt.20/C.§  EI           140 000 Ft  

Polgárm. Hivatal Mük.c.t.ért.bev.kp-i kv.sz./fogl.közal/E    3 484 434 Ft    

Polgárm. Hivatal Műk.c.t.ért.bev.kp.sz/rsz.gyv.tám./   EI       974 400 Ft    

Polgárm. Hivatal Egyes jöv.pótló kieg.tám/rendsz.szoc./EI       376 791 Ft    

Polgárm. Hivatal Egyes jöv.pótló kieg.tám/lakásfennt/EI    1 449 540 Ft    

Polgárm. Hivatal Egyes jöv.pótló kieg.tám/bérpótló jut/EI    3 209 328 Ft    

Polgárm. Hivatal Egyes jöv.pótló kieg.tám/ápolási díj/ EI    1 290 902 Ft    

Polgárm. Hivatal Egyes jöv.pótló kieg.tám/óvodáztatási/EI       140 000 Ft    

Polgárm. Hivatal Egyes jöv.pótló kieg.tám/időskorúak/EI       121 840 Ft    

     11 047 235 Ft     11 047 235 Ft  

Önkormányzat Épületek felujitása/egészségház/     EI         5 692 157 Ft  

Önkormányzat Egyéb gép berend. felsz. vásárlás    EI.           539 369 Ft  

Önkormányzat Felújít.beszer.árba besz.ÁFA /egyenes/EI        2 105 319 Ft  

Önkormányzat Intézm.beruh.besz.árba besz.ÁFA/egye./EI          145 630 Ft  

Önkormányzat Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek   EI   -       865 000 Ft  

Önkormányzat Műk.c.pe.átadás non-pr./Magyarkakucs/EI           100 000 Ft  

Önkormányzat Műk.c.pe.átadás non-pr./Nyugdíjasok/EI           125 000 Ft  

Önkormányzat Műk.c.pe.átadás non-pr./Népdalkör/ EI           100 000 Ft  

Önkormányzat Műk.c.pe.átadás non-pr.sz./KGYOK/ EI            50 000 Ft  

Önkormányzat Műk.c.pe.átadás non-pr./Roma Testvére/EI             20 000 Ft  

Önkormányzat Mük.c.pe.átad.non-pr.sz/KAOKE/EI              200 000 Ft  

Önkormányzat Mük.c.pe.átadásnon-pr sz./Asztaliteni EI             75 000 Ft  

Önkormányzat Mük.c.pe átadás non-pr sz/Mazsorett/ EI             95 000 Ft  

Önkormányzat Mük.c.pe.átadás non-pr sz./Birkózók EI            50 000 Ft  

Önkormányzat Mk.c.pe.átad.non-pr.sz/PEMEROSZ/EI             50 000 Ft  

Önkormányzat Könyvbeszerzés       EI           239 782 Ft  

Önkormányzat Kisértékü tárgyi eszk. és szellemi t. EI           707 873 Ft  

Önkormányzat Árubeszerzés       EI           145 819 Ft  

Önkormányzat Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. EI           107 402 Ft  

Önkormányzat Vás.term.és szolg. besz.be.ÁFA /Egyen/EI           266 868 Ft  
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Önkormányzat Reprezentáció adómenteses adott EI             47 421 Ft  

Önkormányzat Egyéb rász függ.ell.(mozgáskor tám)   EI           192 500 Ft  

Önkormányzat Működési céltartalék előir. számla    EI   -       200 000 Ft  

Önkormányzat Műk.c.t.ért.bev.kp.sz./mozgáskorl./   EI         192 500 Ft    

Önkormányzat Beruház.célú támog.ért.bev.kp.kv-i sz.EI    19 754 000 Ft    

Önkormányzat Beruh.célú támog.ért.bev.fej.haz.pr.EI        1 584 000 Ft    

Önkormányzat Beruh.c.támog.é.bev.EU p./Egészségház/EI      7 797 476 Ft    

Önkormányzat Felujít.célú támog.ért.bev.fej.EU. pr.EI -  19 754 000 Ft    

Önkormányzat ÁH-on kivül egyéb sajátos bevétel EI         349 164 Ft    

Önkormányzat Közp.előír.műk.tám.telj./könyvt.tám/  EI          67 000 Ft    

         9 990 140 Ft       9 990 140 Ft  

Kökörcsin Óvoda Közalk.egyéb saj.jutt./képzés/        EI              6 637 Ft  

Kökörcsin Óvoda Nyugdíj hozzájárulás kiad.előir.  EI               2 179 Ft  

Kökörcsin Óvoda Természetb.EÜ. biztosítási járulék EI                     136 Ft  

Kökörcsin Óvoda Pénzbeli EÜ.  biztosításijárulék EI                        40 Ft  

Kökörcsin Óvoda Munkaerőpiaci járulék kiadási előir.EI                     91 Ft  

Kökörcsin Óvoda Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. EI             15 000 Ft  

Kökörcsin Óvoda ÁH-on kiv.műk.célú pe. átv.pü.vállalk.EI          15 000 Ft    

Kökörcsin Óvoda Pedagógus-továbbképzés támogatása  EI            9 083 Ft    

             24 083 Ft            24 083 Ft  

Általános Iskola Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j. EI          491 734 Ft  

Általános Iskola Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás  EI.             35 530 Ft  

Általános Iskola Közalk.egyéb saj.jutt./képzés/        EI             17 134 Ft  

Általános Iskola Nyugdíj hozzájárulás kiad.előir.  EI           178 952 Ft  

Általános Iskola Természetb.EÜ. biztosítási járulék EI                11 184 Ft  

Általános Iskola Pénzbeli EÜ.  biztosításijárulék EI                    3 640 Ft  

Általános Iskola Munkaerőpiaci járulék kiadási előir.EI                 7 456 Ft  

Általános Iskola Irodaszer nyomtatvány beszerzés       EI             18 354 Ft  

Általános Iskola Szakmai anyagok beszerzése            EI             55 803 Ft  

Általános Iskola Kisértékü tárgyi eszk. és szellemi t. EI           134 924 Ft  

Általános Iskola Árubeszerzés                          EI           178 699 Ft  

Általános Iskola Szállítási szolgáltatások             EI           100 000 Ft  

Általános Iskola Karbantartási, kisjavítási szolg.     EI             14 520 Ft  

Általános Iskola Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. EI           448 382 Ft  

Általános Iskola Vás.term.és szolg. besz.be.ÁFA /Egyen/EI           168 071 Ft  

Általános Iskola Belföldi kiküldetés                   EI             34 104 Ft  

Általános Iskola Reprezentáció adómenteses adott EI             18 053 Ft  

Általános Iskola Műk.c.t.ért.bev.kp.sz/útravaló ödíj/  EI         220 500 Ft    

Általános Iskola ÁH-on kivül egyéb sajátos bevétel EI          18 020 Ft    

Általános Iskola Közp.előír.műk.tám.telj./esélyegy/    EI         864 000 Ft    

Általános Iskola Közp.előír.műk.tám.telj./ped.any.ösz  EI         673 608 Ft    

Általános Iskola Pedagógus-továbbképzés támogatása  EI          23 350 Ft    

Általános Iskola Pedag.pótlék kiegészítő támogatása  EI          48 672 Ft    

Általános Iskola Szakmai,tanügyig.inform.felad.támog.EI          68 390 Ft    

         1 916 540 Ft       1 916 540 Ft  

Határidő:  azonnal  

 

Felelős:  polgármester, gazdasági vezető 
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

153/2012. (11. 28.) Határozata: 

Az Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

az Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodására vonatkozó beszámolót - 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint  

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően - 

 

630.853.000,-Ft összegű módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 

599.481.000,-Ft összegű teljesített bevétellel, 

599.481.000,-Ft összegű teljesített kiadással, melyből 

2.751.000,-Ft a záró pénzkészlet, 

elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester, gazdasági vezető 

 

 

A 153/2012. (11. 28.) Határozat melléklete: 

 

Az Önkormányzat összesített 2012. I-III. negyedévi beszámolója 

 

1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi 

költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 599.481 ezer forintban állapítja meg. 

 

2) Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés   

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti 

kivétellel/ 

91.674.- e Ft 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből: 160.458.- e Ft 

     ba) elkülönített állami pénzalapból    

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból     9.018.- e Ft 

     bc) helyi önkormányzattól    123.248.- e Ft 

     bd) nemzetiségi önkormányzattól     

     be) többcélú kistérségi társulástól    

     bf) jogi személyiségű társulástól    

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi 

alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 

24.112.- e Ft 

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható 

összegből 

 

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül 

túlteljesíthető előirányzatából 

4.080.- e Ft 

c) közhatalmi bevétel   110.739.- e Ft 
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d) intézményi működési bevétel  34.407.- e Ft 

e) felhalmozási bevétel  16.314.- e Ft 

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz  3.693.- e Ft 

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely 

nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 

1.171.- e Ft 

h) hitel  176.433.- e Ft 

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele/ 

2.021.- e Ft 

j) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 2.571.- e Ft 

Mindösszesen: 599.481.- e Ft 

 

3) Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés   

a) működési költségvetés   388.632.- e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások  104.915.- e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.159.- e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások                                                    90.922.- e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai     35.063.- e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások      130.573.- e Ft 

      af) működési célra átadott pénzeszközök   

b) felhalmozási költségvetés                                                       15.614.- e Ft 

      ba) intézményi beruházások   11.202.- e Ft 

      bb) felújítások    4.241.- e Ft 

      bc) kormányzati beruházások     

      bd) lakástámogatás    

      be) lakásépítés    

      bf) egyéb felhalmozási kiadások     171.- e Ft 

      bg) felhalmozási célra átadott pénzeszközök   

c) hitelek      198.382.- e Ft 

d) céltartalék 0.- e Ft 

e) függő, átfutó kiadás -5.898.- e Ft 

f) pénzkészlet 2.751.- e Ft 

Mindösszesen: 599.481.- e Ft 

 

4) Az Önkormányzat nevében végzett 

a) beruházási kiadások beruházásonként    

 aa) Rendezési terv módosítás 1.600.- e Ft 

ab) Óvoda bővítés előkészítő munkái    851.- e Ft 

ac) Pénzügyi Szoftver                                                                          895.- e Ft 

ad) Áfa                                                                                               0.- e Ft 

ae) Szennyvíztelep-bővítés előkészítő munkái                                  0.- e Ft 

af) Földvásárlás                                                                                 0.- e Ft 

ag) Kateszteri progra, 210.- e Ft 

ah) Könyvtár(bútor) 685.- e Ft 

b) felújítási kiadások felújításonként:   

ba) Egészségház felújítása                                                               11.202.- e Ft 

Mindösszesen: 15.443.- e Ft 
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5) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatási, szociális, rászorultság jellegű 

ellátások: 

Megnevezés    

a) Rendszeres szociális segély 14.685.- e Ft  

b) Időskorúak járadéka 135.- e Ft 

c) Lakásfenntartási támogatás 4.781.- e Ft 

d) Ápolási díj 5.927.- e Ft 

e) Átmeneti segély 3.189.- e Ft 

f) Temetési segély 233.- e Ft 

g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5.723.- e Ft 

h) Közgyógyellátás 250.- e Ft 

i) Lakástámogatás 0.- e Ft 

j) Óvodáztatási támogatás 140.- e Ft 

 

 

A Polgármesteri Hivatal költségvetése 

 

6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 

2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 108.451 ezer forintban állapítja meg. 

 

7) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés  

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti 

kivétellel/ 

29.964.- e Ft 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből: 75.343.- e Ft 

     ba) elkülönített állami pénzalapból    

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból      

     bc) helyi önkormányzattól    75.343.- e Ft 

     bd) nemzetiségi önkormányzattól     

     be) többcélú kistérségi társulástól    

     bf) jogi személyiségű társulástól,    

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi 

alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 

 

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható 

összegből 

 

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül 

túlteljesíthető előirányzatából 

 

c) közhatalmi bevétel   14.- e Ft 

d) intézményi működési bevétel  463.- e Ft 

e) felhalmozási bevétel   

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely 

nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 

 

h) kölcsön  

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele/ 

 

j) függő bevételek 2.557.- e Ft 

Mindösszesen: 108.451.- e Ft 
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8) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés   

a) működési költségvetés   100.283.- e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások             34.650.- e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.426.- e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások                                                    29.391.- e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai      

      ae) egyéb működési célú kiadások      27.816.- e Ft 

b) felhalmozási költségvetés                                                       315.- e Ft 

      ba) intézményi beruházások    

      bb) felújítások     

      bc) kormányzati beruházások     

      bd) lakástámogatás    

      be) lakásépítés    

      bf) egyéb felhalmozási kiadások     315.- e Ft 

c) kölcsönök        

d) függő, átfutó, kiegyenlítendő kiadás 7.853.- e Ft 

Mindösszesen: 108.451.- e Ft 

 

9) A Polgármesteri Hivatal létszám-előirányzata: 

Megnevezés  (fő) 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 13 

b) a félév utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 

c) közfoglalkoztatottak létszáma: 0 

 

Az Általános Iskola költségvetése 

 

10) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola, mint költségvetési szerv 

2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 64.354 ezer forintban állapítja meg. 

 

11) Az Általános Iskola költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés   

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti 

kivétellel/ 

28.764.- e Ft 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből: 35.572.- e Ft 

     ba) elkülönített állami pénzalapból    

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból      

     bc) helyi önkormányzattól    35.141.- e Ft 

     bd) nemzetiségi önkormányzattól     

     be) többcélú kistérségi társulástól    

     bf) jogi személyiségű társulástól,    

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi 

alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 

 

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható 

összegből 

431.- e Ft 

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül 

túlteljesíthető előirányzatából 

 

c) közhatalmi bevétel    

d) intézményi működési bevétel  18.- e Ft 
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e) felhalmozási bevétel   

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely 

nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 

 

h) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele/ 

 

Mindösszesen: 64.354.- e Ft 

 

12) Az Általános Iskola költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés   

a) működési költségvetés   64.354.- e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások  40.436.- e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.848.- e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások                                                    9.605.- e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai      

      ae) egyéb működési célú kiadások      3.465.- e Ft 

b) felhalmozási költségvetés                                                        

      ba) intézményi beruházások    

      bb) felújítások     

      bc) egyéb felhalmozási kiadások      

c) függő, átfutó, kiegyenlítendő kiadás 0.- e Ft 

Mindösszesen: 64.354.- e Ft 

 

13) Az Általános Iskola létszám-előirányzata: 

Megnevezés  (fő) 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 21 

b) a félév utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 

c) közfoglalkoztatottak létszáma: 0 

 

 

A Kökörcsin Óvoda költségvetése 

 

14) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kökörcsin Óvoda, mint költségvetési szerv 

2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 28.182 ezer forintban állapítja meg. 

 

15) A Kökörcsin Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

Megnevezés   

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti 

kivétellel/ 

15.403.- e Ft 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből: 12.764.- e Ft 

     ba) elkülönített állami pénzalapból    

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból      

     bc) helyi önkormányzattól    12.764.- e Ft 

     bd) nemzetiségi önkormányzattól     

     be) többcélú kistérségi társulástól    

     bf) jogi személyiségű társulástól,    

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi 

alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 
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     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható 

összegből 

 

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül 

túlteljesíthető előirányzatából 

 

c) közhatalmi bevétel    

d) intézményi működési bevétel   

e) felhalmozási bevétel   

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz  15.- e Ft 

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely 

nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 

 

h) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele/ 

 

Mindösszesen: 28.182.- e Ft 

 

16) A Kökörcsin Óvoda költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés  

a) működési költségvetés   28.179.- e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások  18.875.- e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.936.- e Ft 

      ac) dologi jellegű kiadások                                                    2.642.- e Ft 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai      

      ae) egyéb működési célú kiadások      1.726.- e Ft 

b) felhalmozási költségvetés                                                        

      ba) intézményi beruházások    

      bb) felújítások     

      bc) egyéb felhalmozási kiadások      

c) függő, átfutó, kiegyenlítendő kiadás 3.- e Ft 

Mindösszesen: 28.182.- e Ft 

 

17) A Kökörcsin Óvoda létszám-előirányzata: 

Megnevezés  (fő) 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 11 

b) a félév utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 

c) közfoglalkoztatottak létszáma: 0 

 

 

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy az előzőekben hozott határozatok figyelembevételével 

módosítsák a község 2012. évi költségvetését. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

rendeletet alkotta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. § (1) és 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kakucs Község 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetéséről a következőket 

rendeli el: 

 

1. § Kakucs Község Önkormányzata a bevételek és kiadások évközbeni változása miatt a 

2012. évi költségvetését jelen rendeletben foglaltak szerint módosítja. 

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint 

az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetését 

 

630.853.000.- Ft bevétellel és kiadással 

állapítja meg.” 

 

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi 

költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 630.853 ezer forintban állapítja meg. 

 

 (2) Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:  

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) 

pont szerinti kivétellel/ 

 90.039 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű 

bevétel, amelyből: 

178.329 190.407 

     ba) elkülönített állami pénzalapból     

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból     11.026 11.026 

     bc) helyi önkormányzattól    7.185 150.213 

     bd) nemzetiségi önkormányzattól      

     be) többcélú kistérségi társulástól     

     bf) jogi személyiségű társulástól     

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás 

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 

származó pénzeszközből 

25.088 25.088 

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 

elszámolható összegből 

  

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási 

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 

135.030 4.080 

c) közhatalmi bevétel   88.275 151.277 
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d) intézményi működési bevétel  55.105 81.578 

e) felhalmozási bevétel  36.090  

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz  13.062 49.325 

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány 

átvétele (amely nem az átvevő költségvetési 

maradványából származik) 

  

h) hitel  67.631 67.631 

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány 

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 

 596 

Mindösszesen: 438.492 630.853 

 

(3) Az Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: (e/Ft-

ban) 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

a) működési költségvetés   332.410 517.506 

      aa) személyi jellegű kiadások  126.244 132.273 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 

36.611 36.089 

      ac) dologi jellegű kiadások                                                    109.981 134.298 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai     26.422 48.225 

      ae) egyéb működési célú kiadások       33.152 166.621 

      af) működési célra átadott pénzeszközök    

b) felhalmozási költségvetés                                                       20.245 27.710 

      ba) intézményi beruházások   4.016 6.095 

      bb) felújítások    6.240 21.442 

      bc) kormányzati beruházások      

      bd) lakástámogatás     

      be) lakásépítés     

      bf) egyéb felhalmozási kiadások     9.989 173 

      bg) felhalmozási célra átadott pénzeszközök    

c) hitelek      81.837 81.837 

d) céltartalék 4.000 3.800 

Mindösszesen: 438.492 630.853 

 

(4) Az Önkormányzat nevében végzett 

a) beruházási kiadások beruházásonként  Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

 aa) Rendezési terv módosítás 1.778 1.778 

ab) Óvoda bővítés előkészítő munkái    1.500 1.500 

ac) Pénzügyi Szoftver                                                                          738 738 

ad) Áfa                                                                                               6.871 6.871 

ae) Szennyvíztelep-bővítés előkészítő munkái                                  1.810 1.810 

af) Földvásárlás                                                                                 1.930 1.930 

ag) Kateszteri progra,  0 

ah) Könyvtár(bútor)  685 

b) felújítási kiadások felújításonként:    



13 

 

ba) Egészségház felújítása                                                               4.430 11.659 

Mindösszesen: 19.057 26.971 

 

(5) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatási, szociális, rászorultság 

jellegű ellátások: 

Megnevezés  Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

a) Rendszeres szociális segély 3.386  16.488 

b) Időskorúak járadéka 32 154 

c) Lakásfenntartási támogatás 637 5.419 

d) Ápolási díj 1.859 5.464 

e) Átmeneti segély 7.419 7.611 

f) Temetési segély 500 500 

g) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 10.049 10.049 

h) Közgyógyellátás 540 540 

i) Lakástámogatás 2.000 2.000” 

 

4. § A Rendelet 6. § (1) – (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési 

szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 118.622 ezer forintban állapítja 

meg. 

 

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) 

pont szerinti kivétellel/ 

77.219 89.984 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű 

bevétel, amelyből: 

11.330 28.371 

     ba) elkülönített állami pénzalapból     

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból       

     bc) helyi önkormányzattól     6.588 

     bd) nemzetiségi önkormányzattól      

     be) többcélú kistérségi társulástól     

     bf) jogi személyiségű társulástól,     

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás 

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 

származó pénzeszközből 

  

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 

elszámolható összegből 

  

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási 

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 

11.330 21.783 

c) közhatalmi bevétel     

d) intézményi működési bevétel    

e) felhalmozási bevétel    

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz   267 
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g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány 

átvétele (amely nem az átvevő költségvetési 

maradványából származik) 

  

h) kölcsön   

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány 

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 

  

Mindösszesen: 88.549 118.622 

 

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

a) működési költségvetés   88.549 108.622 

      aa) személyi jellegű kiadások  44.745 50.251 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 

14.695 13.969 

      ac) dologi jellegű kiadások                                                    19.594 25.223 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai       

      ae) egyéb működési célú kiadások      9.515 29.179 

b) felhalmozási költségvetés                                                         

      ba) intézményi beruházások     

      bb) felújítások      

      bc) kormányzati beruházások      

      bd) lakástámogatás     

      be) lakásépítés     

      bf) egyéb felhalmozási kiadások       

c) kölcsönök         

Mindösszesen: 88.549 118.622 

 

(4) A Polgármesteri Hivatal létszám-előirányzata: 

Megnevezés  (fő) Módosított 

előirányzat 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 13 13 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 10 

c) közfoglalkoztatottak létszáma: 0 0” 

 

5. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„7. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola, mint költségvetési szerv 

2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 81.276 ezer forintban állapítja meg. 

 

(2) Az Általános Iskola költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) 

pont szerinti kivétellel/ 

42.507 50.009 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű 

bevétel, amelyből: 

35.149 31.267 
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     ba) elkülönített állami pénzalapból     

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból       

     bc) helyi önkormányzattól     31.267 

     bd) nemzetiségi önkormányzattól      

     be) többcélú kistérségi társulástól     

     bf) jogi személyiségű társulástól,     

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás 

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 

származó pénzeszközből 

  

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 

elszámolható összegből 

  

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási 

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 

35.149  

c) közhatalmi bevétel     

d) intézményi működési bevétel    

e) felhalmozási bevétel    

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz    

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány 

átvétele (amely nem az átvevő költségvetési 

maradványából származik) 

  

h) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány 

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 

  

Mindösszesen: 77.656 81.276 

 

(3) Az Általános Iskola költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

a) működési költségvetés   77.656 81.276 

      aa) személyi jellegű kiadások  47.040 48.632 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 

12.661 13.155 

      ac) dologi jellegű kiadások                                                    13.875 15.409 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai       

      ae) egyéb működési célú kiadások      4.080 4.080 

b) felhalmozási költségvetés                                                         

      ba) intézményi beruházások     

      bb) felújítások      

      bc) egyéb felhalmozási kiadások       

Mindösszesen: 77.656 81.276 

 

(4) Az Általános Iskola létszám-előirányzata: 

Megnevezés  (fő) Módosított 

előirányzat 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 21 21 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 21 

c) közfoglalkoztatottak létszáma: 0 0” 

 

6. § A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„8. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kökörcsin Óvoda, mint költségvetési szerv 

2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 35.983 ezer forintban állapítja meg. 

 

(2) A Kökörcsin Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) 

pont szerinti kivétellel/ 

14.436 14.997 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű 

bevétel, amelyből: 

20.971 20.971 

     ba) elkülönített állami pénzalapból     

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból       

     bc) helyi önkormányzattól      

     bd) nemzetiségi önkormányzattól      

     be) többcélú kistérségi társulástól     

     bf) jogi személyiségű társulástól,     

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás 

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 

származó pénzeszközből 

  

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 

elszámolható összegből 

  

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási 

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 

20.971 20.971 

c) közhatalmi bevétel     

d) intézményi működési bevétel    

e) felhalmozási bevétel    

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz   15 

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány 

átvétele (amely nem az átvevő költségvetési 

maradványából származik) 

  

h) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány 

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 

  

Mindösszesen: 35.407 35.983 

 

(3) A Kökörcsin Óvoda költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

(e/Ft-ban)  

Módosított 

előirányzat 

(e/Ft-ban) 

a) működési költségvetés   35.407 35.983 

      aa) személyi jellegű kiadások  21.938 22.378 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 

5.901 6.022 

      ac) dologi jellegű kiadások                                                    5.120 5.135 

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai       

      ae) egyéb működési célú kiadások      2.448 2.448 

b) felhalmozási költségvetés                                                         
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      ba) intézményi beruházások     

      bb) felújítások      

      bc) egyéb felhalmozási kiadások       

Mindösszesen: 35.407 35.983 

 

(4) A Kökörcsin Óvoda létszám-előirányzata: 

Megnevezés  (fő) Módosított 

előirányzat 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 11 11 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 11 

c) közfoglalkoztatottak létszáma: 0 0” 

 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől 

kell alkalmazni. 

(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán - kell kihirdetni, a kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester      jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

A 22/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet mellékletei – méret- és formátumbeli 

különbözőségük miatt - külön dokumentum kerülnek elhelyezésre! 

 

 

2. Napirendi pont:  A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása és elfogadása.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Kérem a képviselőket, hogy a kiadott határozati javaslattal és csatolt költségvetési 

táblázatokban foglaltakkal kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 

 

A képviselők áttekintették és megtárgyalták az előterjesztéseket. 

 

Marton Ilona képviselő, a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság tagja: 

 

A Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját. 

 

Szalay István polgármester: 

 

Kérem a képviselőket, hogy amennyiben nincs módosító javaslatuk, a koncepcióról határozati 

formában dönteni szíveskedjenek. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

154/2012. (11. 28.) Határozata: 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját: 

 

BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK,  

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 

 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. évi terv 

Kökörcsin Óvoda 30 507 000 

Működési bevételek 21 138 000 

Ebből:   

Étkezési térítési díj 2 652 000 

Egyéb bevételek 18 486 000 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel   

Finanszírozási műveletek 9 369 000 

Polgármesteri Hivatal 56 733 000 

Működési bevételek 49 573 000 

Ebből:   

Étkezési téritési díj   

Egyéb bevételek 49 573 000 

Intézményi működési bevételek   

Finanszírozási műveletek 7 160 000 

Önkormányzat 135 292 000 

Működési bevételek 61 863 000 

Ebből:   

Étkezési térítési díj 6 528 000 

Egyéb bevételek 24 337 000 

Intézményi működési bevételek 30 998 000 

Támogatásértékű működési bevétel   

Véglegesen átvett pénzeszközök mük.célra   

Sajátos működési bevételek 65 912 000 

Működési célú pénzeszköz átvétel 2 036 000 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 481 000 

Hitelek   

Finanszírozási műveletek   

Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány   

Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány   

Önkormányzat összes bevétele: 222 532 000 

Intézményi működési bevételek 132 574 000 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 65 912 000 
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Önkormányzatok  költségvetési támogatása 0 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 

Véglegesen átvett pénzeszközök-műk.célra 2 036 000 

Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra 5 481 000 

Hitelek 0 

Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 0 

Főbb bevételi jogcímek összesítése: 206 003 000 

Intézmények működési finanszírozása 16 529 000 

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 222 532 000 

 

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK,  

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 

  adatok Ft-ban 

Megnevezés 2013. évi terv 

Kökörcsin Óvoda 30 507 000 

Személyi juttatások 20 187 000 

Munkaadókat terhelő járulékok 5 445 000 

Dologi és egyéb folyó kiadások 4 875 000 

Polgármesteri Hivatal 56 733 000 

Személyi juttatások 33 327 000 

Munkaadókat terhelő járulékok 8 998 000 

Dologi és egyéb folyó kiadások 9 300 000 

Társadalom- és szoc.pol.juttatások 5 108 000 

Önkormányzat  135 292 000 

Személyi juttatások 25 456 000 

Munkaadókat terhelő járulékok 6 418 000 

Dologi és egyéb folyó kiadások 64 637 000 

Pénzügyi befektetések   

Pénzeszköz átadások:   

    -támogatásértékű kiadás 7 035 000 

    - támogatásértékű kiadás többc. kist. társ. 1 188 000 

    -működési célra   

    -társadalom- és szoc.pol.juttatások 14 029 000 

Intézmények működési finanszírozása 16 529 000 

Tartalék    

működési   

fejlesztési   

Önkormányzat összes kiadása 222 532 000 

Személyi juttatások 78 970 000 

Munkaadókat terhelő járulékok 20 861 000 

Dologi és egyéb folyó kiadások 78 812 000 

Pénzügyi befektetések 0 
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Pénzeszköz átadások:   

    -támogatásértékű kiadás 7 035 000 

    - támogatásértékű kiadás többc. kist. társ. 1 188 000 

    -működési célra 0 

    -társadalom- és szoc.pol.juttatások 19 137 000 

Tartalék – működési 0 

Tartalék – fejlesztési 0 

Főbb kiadási jogcímek összesítése: 206 003 000 

Intézmények működési finanszírozása 16 529 000 

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 222 532 000 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  polgármester, gazdasági vezető 

 

 

3. Napirendi pont:  Egyebek… 

 

Szalay István polgármester:  

 

2011. december 31-éig az Önkormányzat költségvetése tartalmazta a Nemzetiségi 

Önkormányzatok költségvetését.  

A Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a 2011. évről 10.484,-Ft 

pénzmaradvány keletkezett, mely összeg 2012. évben az Önkormányzat költségvetésében 

szerepel. 

A pénzmaradvány összegére a Nemzetiségi Önkormányzat igényt tart, azonban az összegnek 

az Önkormányzat költségvetéséből a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére történő 

átadásához a Képviselő-testület hozzájárulására van szükség.  

 

Kérem a képviselőket, hogy a tárgyban hozzák meg döntésüket. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

155/2012. (11. 28.) Határozata: 

Pénzmaradvány átcsoportosításáról az Önkormányzattól a  

Roma Nemzetiségi Önkormányzathoz 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat 

költségvetéséből a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésébe áttételre 

kerüljön a Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezett, azonban fel nem 

használt, s azáltal pénzmaradványként az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő 

10.484,-Ft.  

 

Határidő: azonnal  

 

Felelős: Szalay István polgármester 
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Szalay István polgármester:  

 

A költségvetéshez kapcsolódóan tájékoztatni szeretnélek benneteket, hogy a képviselők, 

bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló helyi rendeletünk alapján a képviselő-testület dönt a 

képviselői, bizottsági elnöki, bizottsági tagsági tiszteletdíj, költségátalány, illetve a képviselői 

tevékenységgel összefüggő, szükséges költségek megtérítésének lehetőségéről, illetve 

mértékéről. 

A költségvetésben el van különítve a személyi jellegű kiadások között 9,6 millió forint + 2,6 

millió forint járulék a képviselők tiszteletdíjára, költségtérítésére, stb., amiből az idén sem 

vettetek igénybe egy fillért sem.  

Mivel a költségtérítésetekkel Ti rendelkeztek, megkérdezném, hogy mikor szeretnétek azt 

felvenni, illetőleg, ha nem kívánjátok igénybe venni, akkor mire szeretnétek fordítani?  

 

A képviselők megtárgyalták a témát. 

 

Egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy tartják az elvi álláspontjukat és az idén 

sem veszik fel a tiszteletdíjukat, ugyanakkor az így jelentkező megtakarítás egy részéből 

az intézmények informatikai, illetőleg médiaeszköz-ellátását tervezik javítani, valamint 

a tisztségviselők részére hordozható számítógépeket terveznek vásárolni. 

Konkrétan ez a képviselői, bizottsági tagsági, az intézményi és a hivatali köztisztviselői 

munka ellátására szolgáló számítástechnikai eszközök beszerzését, továbbá az oktatási 

és kulturális intézményekben a szemléltetést és a közösségi tevékenységet segítő 

elektronikus berendezések beszerzését jelenti. 

 

A polgármester úr kiszámolta, hogy az eszközök megvásárlásához kb. a tiszteletdíjra 

elkülönített összeg felére, vagyis 4,8 millió forintra + járulékaira lesz szükség. 

 

A képviselők a tiszteletdíjakra betervezett összeg fennmaradó részét, a bruttó 6,1 millió 

forintot nem kívánják felhasználni. Hozzájárulnak, hogy az a költségvetés hiányának 

csökkentésére szolgáljon. 

 

A képviselők javasolták a polgármester úrnak, hogy az intézményvezetőkkel közösen 

mérje fel, hogy az egyes intézményeknek milyen számítástechnikai, illetőleg 

médiaeszközre van „égetően” szüksége a legalább elfogadható szintű működéshez, s 

javasolták, hogy saját hatáskörben döntse el, hogy az elkülönítendő összeget milyen 

arányban látja célszerűnek az egyes intézmények eszközbeszerzésére fordítani. 

 

Szalay István polgármester:  

 

Kérte a képviselőket, hogy az elhangzottakról határozatban döntsenek. 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja - 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

156/2012. (11. 28.) Határozata: 

Informatikai eszközök beszerzésére pénzösszeg átcsoportosításáról  

a 2012. évi költségvetés keretein belül 
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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat 2012. 

évi költségvetésében a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára, költségátalányára, illetve a 

képviselői tevékenységgel összefüggő, szükséges költségek megtérítésére, valamint a 

közterhekre - az Önkormányzat működési kiadásai közül - betervezett összegből 6,1 millió 

forintot átcsoportosít - az Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásai közé - 

számítástechnikai és médiaeszközök beszerzésére. 

 

A képviselő-testület megbízza továbbá a polgármester urat, hogy az intézményvezetőkkel 

közösen mérje fel, hogy az egyes intézményeknek milyen számítástechnikai, illetőleg 

médiaeszközre van szüksége a legalább elfogadható szintű működéshez, s felhatalmazták, 

hogy saját hatáskörben döntse el, hogy legfeljebb a keretösszeg mértékéig milyen 

számítástechnikai és médiaeszköz beszerzését tartja célszerűnek. 

 

Határidő: 2012. december 30.  

 

Felelős: Szalay István polgármester 

 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

Spanyielné Elek Györgyi óvodavezető: 
 

A levelet - amit megküldtem a képviselőknek az Óvoda helyzetével kapcsolatban - 

kiegészíteném azzal, hogy Erős Marika óvónő kolléganőm gyermekvárás miatt januártól már 

nem fog dolgozni, ezért helyére fel kell vennünk valakit. Mit szólnátok ahhoz, ha a Marika 

béréből két embert foglalkoztatnánk úgy, hogy egy kezdő óvodapedagógust, mert annak még 

kevés a besorolási illetménye, illetve egy olyan személyt, akinek pedagógiai asszisztensi 

végzettsége van, viszont óvodatitkárként is helyt tudna állni. Ez a személy délelőttönként 

csoportban lenne, délután meg, amíg alszanak a gyerekek, elvégezné a titkári feladatokat. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Amit a leveledben leírtál, arra csak annyit tudok mondani, hogy az Óvoda működéséhez az 

állami normatíván felül így is több-millió forintot hozzátesz az Önkormányzat, amit nem 

könnyű kigazdálkodni. Nem tudom, hogy plusz személyeket miből tudnánk foglalkoztatni, 

amikor nincs rá pénzünk, hiába írja elő bármilyen törvény.  

Viszont, amíg a Marika vissza nem jön a szülés után, az általad javasolt megoldás 

kivitelezhető. 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

Tóth Istvánné képviselő: 
 

A múltkori ülésen nem tudtam itt lenni, de kértem, hogy a Könyvtárba adjatok takarítónőt, s a 

polgármester úr megígérte, hogy megoldja a kérdést. Megkérdezném, hogy hogyan áll a 

takarítás ügye? 
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Szalay István polgármester:  
 

Költségtakarékosság céljából - az élelmezésvezetővel megbeszélve - úgy oldottuk meg a 

kérdést, hogy a konyhás Erzsike a jövő héttől 2 órában a könyvtárban fog takarítani, míg a 

fennmaradó munkaidejében a konyhán fog dolgozni, mint konyhalány. 

Azt, hogy a 2 óra munkaidejét mikor töltse le a könyvtárban, beszéljétek meg az 

élelmezésvezetővel.  

 

Tóth Istvánné képviselő: 
 

Rendben.  

.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tájékoztatlak benneteket, hogy az Általános Iskola 2013. január 1-jétől történő átvételének 

előkészítése kapcsán megkereste Önkormányzatunkat Baranyi Béla úr, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Dabas járási tankerületi igazgatója, s jelezte, hogy december 

elején tervezi megkötni az Önkormányzattal az együttműködési megállapodást az intézmény 

átadás-átvételéről.  

.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Szalay István polgármester:  
 

Mivel nincs más napirend, hozzászólás - és 5 perc múlva kezdődik a közmeghallgatás - 

megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    jegyzői feladatokat ellátó aljegyző 

 

 

 

Tóth Istvánné      Balogh János 

képviselő, hitelesítő                                         alpolgármester, hitelesítő 

 

 


