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Jegyzőkönyv
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. május 28.

Jegyzőkönyv

Készült:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján
9.00 órától megtartott üléséről

Az ülés helye:

Községháza — Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Jelen vannak:

Tóth Tihamér polgármester
Tőzsér Dezső alpolgármester

Durnyik József képviselő
Hajdara Roland képviselő
Vidéki Attila képviselő

Távol:

Rácz-Berki Erzsébet képviselő

Meghivottak:

Schirling istván jegyző
Kardos Tamás Károly
Molnár Mária
Turcsányiné Gál Zsuzsa

Az ülést vezeti:

Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 (jelenleg 6 — Tóth

Aladár lemondása miatt) tagú képviselö-testület 5 tagja jelen van, a képviselő—testület határozatképes,
az ülést megnyitotta.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Durnyik
József képviselő.
Napirend:
1.

Kardos Tamás Károly eskütétele
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

2.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 312018. (III. 7.) önkormányzati rendeletének módositásárói
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester, Molnár Mária (írásos)

3.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

4.

Átfogó értékelés Karancsság Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról 2018.
Előterjesztő: Schirling István jegyző (írásos)

5.

Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

6.

Karancs Mentőkutyás Alapitvány ajánlata - szerződés
Előterjesztő: Schirling István jegyző (írásos)

7.

Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. — bérleti szerződés
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

8.

Nógrád megye Almanachja - ajánlat
Előterjesztő: Schirling István jegyző (írásos)

9.

Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.

1.

Kardos Tamás Károly eskütétele
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a képviselő-testület Kardos Tamás
Károly képviselővel kiegészül a Helyi Választási Bizottság határozata alapján. A képviselő megbízóle—
velét megkapta, az eskütételre most kerül sor.

Schirling istván jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a képviselők lemondása miatt a Helyi
Választási Bizottság többször ülésezett. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választá—
sáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése alapján: ,,Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép."
Kardos Tamás Károly letette az esküt és aláírta az esküokmányt.
Tóth Tihamér polgármester megállapította, hogy a 7 tagú képviselő-testület 6 tagja jelen van, a képviselő—testület határozatképes

2.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (ill. 7.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

Tóth Tihamér polgármester felkérésére Molnár Mária — az önkormányzat könyvelését végző és a mődositást előkészítő cég munkatársa — részletesen tájékoztatta a képviselő—testületet az önkormányzat
2018. évi költségvetésének módosításáról.

A polgármesterjavasolta a rendelettervezet elfogadását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
412019. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (ill. 7.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

Tóth Tihamér polgármester felkérésére Molnár Mária —- az önkormányzat könyvelését végző és a zárszámadást előkészitö cég munkatársa —— részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról. Elmondta, hogy a minisztérium jóváhagyta.
Ajegyzö elmondta, hogy tavaly törvényességi szempontból vizsgálták a költségvetési és zárszámadási
rendeleteket és ezzel kapcsolatban tájékoztató megküldésére is sor került. Ennek megfelelően kellett
előkészíteni a rendelettervezeteket.

A polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5I2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

4. Átfogó értékelés Karancsság Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2018.
Előterjesztő: Schirling istván jegyző (írásos)

Schirling istván jegyző részletesen ismertette az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel—
adatainak 2017. évi ellátásáról szóló előterjesztést.

A polgármester javasolta az átfogó értékelés elfogadását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2019. (V. 28.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Karancsság Község Önkor-

mányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló átfogó
értékelést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Schirling istván jegyző

5.

Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester kérésére a jegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban az önkormányzat számláinak aktuális egyenlegéről (banki kivonat szerint), a még fennálló visszafizetési kötelezettségről (8.011.999 Ft), iiletve tartozásokról
(2.013.026 Ft szállítói tartozás és az útfelújításból még fennálló 15.209.000 Ft tartozás) a kiosztott kimutatások alapján.
A polgármester javasolta a tájékoztatás elfogadását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2019. (V. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi hely
zetéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

6.

Karancs Mentőkutyás Alapítvány ajánlata - szerződés
Előterjesztő: Schirling István jegyző (írásos)

A jegyző részletesen ismertette a képviselö—testület tagjainak kiküldött szerződéstervezetet. Elmondta,
hogy a kóbor ebekkel, illetve elhullott állatokkal kapcsolatos feladatokat az önkormányzatnak meg kell

oldania.
A polgármester javasolta a szerződés—tervezet elfogadását.

Karancssa'g Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3912019. (V. 28.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal a gyepmesteri feladatok ellátására szerződést köt a csatolt szerződés-tervezet
alapján.
A képviselő—testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Hajdara Roland képviselő 12.00 órakor elköszönt és elhagyta az üléstermet.
Tóth Tihamér polgármester megállapította, hogy a 7 tagú képviselő—testület 5 tagja jelen van, a képvi—
selő—testű let határozatképes

7.

Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. -— bérleti szerződés
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)

Tóth Tihamér polgármester részletesen ismertette a képviselö-testület tagjainak kiküldött szerződéster—
vezetet. Elmondta, hogy annak a területnek, amelyet a Kft. bérleni kíván a gondozása nehézségeket
okoz, teljesen kihasználatlan.
A képviselők rövid egyeztetés után javasolták az igényelt, a bérleti szerződés tervezetében meghatáro—
zott terület havi bruttó 6.000 Ft bérleti díjért történő bérbeadását.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40I2019. (V. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a csatolt bérleti szerződésben
meghatározott önkormányzati tulajdonú területet bérbe adja a Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. részére havi bruttó 6.000 Ft bérleti díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint

Felelős: Tóth Tihamér polgármester

8.

Nógrád megye Almanachja - ajánlat
Előterjesztő: Schirling istván jegyző (írásos)

Ajegyző részletesen ismertette a Nógrád Megyei Hírlap képviselö-testület tagjainak kiküldött ajánlatát.

A képviselők rövid egyeztetés után javasolták, hogy az önkormányzat ne éljen az ajánlat nyújtotta lehe—
tőséggel, az önkormányzat nem kíván bekerülni Nógrád megye Almanachjába.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének
41/2019. (V. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván élni a Nógrád Megyei
Hírlap ajánlatával, nem kíván bekerülni Nógrád megye Almanachjába.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

9.

Egyebek

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester
Tóth Tihamér polgármester ismertette az óvoda dolgozói kirándulásának támogatás iránti kérelmét.
A képviselők rövid egyeztetés után javasolták, hogy az óvodavezető pontosítsa a kérelmet.

Schirling istván jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a földadót kivetése bevallások beérkezése hiányában nem lehetséges, a Földhivatali Osztálytól megkapott kimutatás pedig elektronikus feldolgozásra alkalmatlan, így az adókivetés szinte lehetetlen feladat elé állítja a kollégákat. A többszáz
oldalas földhivatali nyilvántartás alapján kellene személyekre szóló összesítőket késziteni. Erre nincs
sem elegendő munkaerő, sem elegendő idő. A hivatali apparátus minden tőle telhetőt megtesz a feladat
megfelelö ellátása érdekében, azonban azt látni kell, hogy a Ságújfalui Közös Hivatal Karancssági Ki—
rendeltségén aránytalanul kevés munkatárs dolgozik.
A jegyző javasolta a tájékoztatás tudomásul vételét.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2019. (V. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző földadóval kapcsolatos
tájékoztatását tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Schirling istván jegyző

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a korábbi hul—

ladéklerakó rekultiválását követően ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan az éves értékelő jelentés elkészült, melyet a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Főosztálya elfogadott.
A polgármester javasolta a tájékoztatás tudomásul vételét.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2019. (V. 28.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a volt hulladéklerakó telep rekul-

tivációját követően ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan az éves értékelő jelentés benyújtásáról és annak elfogadásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Tőzsér Dezső képviselő 12.10 órakor elköszönt és elhagyta az üléstermet.
Tóth Tihamér polgármester megállapította, hogy a 7 tagú képviselő—testület 4 tagja jelen van, a képviselö-testület határozatképes

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt ülé-

sen született döntés alapján a Magyar Államkincstár illetékeseivel felvették a kapcsolatot a konyhai
pályázaton elnyert támogatás visszatizetésével kapcsolatban. Azt a tájékoztatást adták, hogy a ,,jogtalanul igénybe vett támogatás" után ügyleti kamat is terheli majd a visszafizetést a kiutalástól a visszafi—

zetésig terjedő időszakra. Ennek pontos összegét majd az Államkincstár számítja ki.
A polgármester javasolta a tájékoztatás tudomásul vételét.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2019. (V. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete a konyhai pályázaton elnyert támogatás visszafizetésével és ügyleti kamatfizetési kötelezettséggel tájékoztatást tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a Rákóczi út felújítására a pályázat

időben, a Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzése pályázatra a védőnői eszközök és berende—
zés megújítására a pályázat 1.900.000 Ft összeggel a tegnapi napon benyújtásra került.
A polgármester javasolta a tájékoztatás tudomásul vételét.
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének
45/2019. (V. 28.) önkormányzati határozata
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesternek pályázatok
benyújtásával kapcsolatos tájékoztatását tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester felkérésére a jegyző tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának NO/TFO/1-519/2018.

számú törvényességi felhívásában foglaltakkal kapcsolatos felügyeleti eljárást lezárták.
A polgármester javasolta a tájékoztatás tudomásul vételét.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2019. (V. 28.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának NOITFOI1-519l2018. számú
törvényességi felhívásában foglaltakkal kapcsolatos felügyeleti eljárás lezárását tudomásul vette.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Tihamér polgármester

A jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy lehetőség van vezetékes térfigyelő kamerák elhelye—
zésére pályázatot benyújtani.
Vidéki Attila képviselő rezsicsökkentéses pályázattal, szelektív huiiadékgyűjtők elhelyezésével és sport—
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pálya kaszálással kapcsolatos kérdéseire a képviselő-testület rövid megbeszélését követően a polgármester megadta a választ, melyet a kérdező elfogadott.
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Karancsság Község Önkormányzata Polgármestere
3163 Karancsság, Kossuth út 64.
Tel: (32) BOD-OOO Tel/Fax: (32) 400—345
e-mail: karancssagélgergihalohu
%

Meghívó
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény 45. §—a alapján Karancsság
Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme — 3163 Karancsság, Kossuth út 64.
Az ülés ideje: 2019. május 28. (kedd) 9 óra

Napirend:

1.

Kardos Tamás Károly eskütétele
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

2.

Karancssa'g Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (ill. 7.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármestert Molnár Mária (írásos)

:

__

3. Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az
őnkormányzat2018; évi zárszámadásáról )
'
'
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester (írásos)
4.

Átfogó értékelés Karancsság, Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi
_
feladatainak ellátásáról 2018.
Előterjesztő: Schirling istván jegyző (írásos)

5.

Tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

6.

Karancs Mentőkutyás Alapítvány ajánlata - szerződés

Előterjesztő: Schirling istván jegyző (írásos)
7.

Kisherceg Tűz- és Munkavédelmi Kft. —— bérleti szerződés
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

8.

Nógrád megye Almanachja — ajánlat
Előterjesztő: Schirling István jegyző (írásos)

9.

Egyebek
.
Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A testületi ülésen való részvételére-feltétlen számítok, esetleges távolmaradását '*szives'kedjék előre
jelezni.

Karancsság, 2019. május 23.

gém: 32
Tóth Tihamér
polgármester

JELENLÉTI ív

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének 2019. május 28. napján
megtartott testületi ülésen megjelentekről

x/M %

Tóth Tihamér Sándor

polgármester
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§
%

. *
Tőzsér Dezső

alpolgármester
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Durnyik József

képviselő
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X
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W

Hajdara Roland

képviselő

%
.

Kardos Tamás Károly

képviselő

Rácz—Berki Erzsébet

képviselő

Vidéki Attila

képviselő

Schirling István

jegyző

A
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Molnár Mária
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RENDELETTERVEZET
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (Ill. 7.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában

megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat— és hatásköreiről szóló 1991 évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló
3/2018. (ill. 7.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

,, Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Működési célú támogatások

182 462 834

Felhalmozási célú támogatások

23 506 290

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

4 600 000
12 159 808

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú bevételek
Finanszírozási bevételek

0
92 596 040

"Bevételek összesen:

315 324 972

Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Személyi jellegű kiadások

81 488 110

Munkaadót terhelő járulékok

13 365 890

Dologi jellegű kiadások

57 716 790

Eilátottak pénzbeli juttatásai

17 160 000

Egyéb működési célú kiadások

67 322 242

Beruházások, felújítások

4 401 000

Finanszírozási kiadások

78 870 940

Kiadások összesen:

315 324 972

2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tihamér s. k.,

Schirling istván s. k.,

polgármester

Jegyző

Általános indoklás:
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének az önkormányzat 2018. évi
költségvetésről szóló 3/2018. (ill. 7.) önkormányzati rendeletének módosítása az év közben
megérkezett, eredeti előirányzatban nem tervezett bevételek és azok felhasználása,
költségvetés készítése után felmerült kiadások valamint az előirányzatok közötti
átcsoportosítások miatt szükséges.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4I2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 15/2018, (ill. 7.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában
megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat— és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdésének b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének az önkormányzat 201 8. évi költségvetésről szóló
3/2018. (ill. 7.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
,, Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési célú támogatások
felhalmozási célú támogatások
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök

182 462 834
23 506 290
4 600 000
12 159 808
0

Felhalmozási célú bevételek

0

Finanszírozási bevételek

92 596 040
315 324 972

1Bevételek összesen:

Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Személyi jellegű kiadások
81 488 110
Munkaadót terhelő járulékok
13 365 890

Dologi jellegű kiadások

57 716 790

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 160 000

Egyéb működési célú kiadások

67 322 242

Beruházások, felújítások

4 401 000

Finanszírozási kiadások

78 870 940

Kiadások összesen:

315 324 972

2-§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

—/ 5 f' / f/ú
Tóth Tihamér
polgármester

/1 // !ny f,, //
Schirling istxfán
jegyzői;

Államháztartási mérlegek
a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztéséhez
Az Államháztartásról szóló 20l 1. évi CXCV. törvény 91.
§ (2) bekezdésében, valamint Az állam—
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2
011. (XII, 31.) Kormányrendelet 28. §—ban

megfogalmazottak alapján zárszámadási rendelet-t
ervezet előterjesztésnek tájékoztatásként tartal,—
maznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.

A kimutatások összeállítása az államháztartási mérlegek és

kimutatások tartalmáról szóló ......./ ........

(............) önkormányzati rendelete által meghatározott
tartalmi

követelmények alapján történt.

A mérlegek, kimutatások (ahol indokolt)
— a 2018. évi terv,

- a 2018. évi tény, valamint
— a 2017. évi tény adatai alapján ,

készültek.

' e (. . '

x

—

!

. .

1

(A tájékoztatás fenti időintervallum szerinti bontása
az összehasonlíthatóság miatt is szükséges.)
Az elkészített és, csatolt(mérle—egek,.kimutatáso
k:
_ !
;
A
— 1. számú, melléklet: A helyijönkormányzátlössze
vontköltségvetési mérlege

- 2. számú melléklet: A helYiönkormányzat- pénzeszk
özeinek változása

,- 3. számú melléklet: Az önkormányza—t_vagyon
lámatatása

bevételei államháztaltáson belülről

816. Egyéb működési célú támogatások

lamháztartáson belülről

BlS. Működési célú Visszatérítendő tá—
mogatások, kölcsönök igénybevétele ál—

mogatások, kölcsönök visszatérülése

B14. Működési célú Visszatérítendő tá—

államháztartáson belülről

ségvállalásból származó megtérülések

B13._Működési célú garancia— és kezes—

B12. Elvonások és befizetések bevételei

mogatásai

Bll. Önkormányzatok működési tá—

B116. Elszámolásból származó bevételek

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

köznevelési feladatainak támogatása
B 1 13. Települési önkormányzatok szoci—
ális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

55 115 723

107 751
190

4 672 622

35 700 000

108 849
947

1 800 000

1 467 180

B112. Települési önkomiányzatok egyes 40 575 100
46 674 237

41 446 600

16419155

Blll. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

44 617 133

terv
18292110

tény

Rovatok

2018.

2017.

Költségvetési bevételek

46112 570

124 762
834

21 708 464

1 300 000

40 388 058

41931834

18 934 478

2018.
tény

K42. Családi támogatások

K41. Társadalombiztosítási ellátások

KS. Dologi kiadások

K34. Kiküldetések, reklám— és propa—
gandakiadások
K35. Különféle befizetések és egyéb
dologi kiadások

K33. Szolgáltatási kiadások

K32. Kommunikációs szolgáltatások

K3'1. Készletbeszerzés

m.. Munkaadókat terhelő járulékok
fel
és szociális hozzaja
rulási adó

6 292 000

36 761 633

7 541 948

159 905

11135271

435 895

17488 614

18 013 398

98 058 911

15180297

tásai
K12. Külső személyi juttatások
KE. Személyi juttatások

82 878 614

Költségvetési kiadások
2017.
Rovatok
tény

Kll. Foglalkoztatottak személyi jutta—

1. számú melléklet: A. helyi önkormányzat összevont költségvetés
i mérlege

6 703 696

1 263 696

1 100 000

3110000

150 000

1 080 000

6 720 000

46 968 000

7 256 000

terv
39 712 000

2018.

4 160 000

21 267 753

4013 548

38 000

11117881

599119

5 499 205

6 066 829

42 363 696

8 170 607

34 193 089

tény

2018.

105120

1 782 394

5186183

B402. Szolgáltatások ellenértéke

4 600 000

134 881

100 000

216120

3 907 791

33. Közhatalmi bevételek

5 051 302

72 891 263

49 384 973

23 506 290

170 87577
404

4 500 000

0

144 549
947

8401. Készletértékesítés ellenértéke

3 344 979
62812

1700 071

100 071

1600 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói
B36. Egyéb közhatalmi bevételek

B34. Vagyoni típusú adók

csolódó adók

B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kap—

lékok

B32. Szociális hozzájárulási adó és járu-

B3 1 . Jövedelemadók

BZ. Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

sok bevételei államháztartáson belülrö

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatá—

államháztartáson belülről

támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő

821. Felhalmozási célú önkormányzati
támogatások
B22. Felhalmozási célú garancia— és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
1323. Felhalmozási célú Visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszaterulése

'BI; Működési célú'támogatásök ait—' 33; 366
lamháztartáson belülről

kölcsönök

törlesztése

sok államháztartáson belülre

államháztartáson belülre
K506. Egyéb működési célú támogatá—

támogatások,

támogatok, kölcsönök nyújtása állam—
háztartáson belülre
K505. Működési célú visszatérítendő

K504. Működési célú Visszatérítendő

K503. Működési célú garancia— és ke—
zességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre

K502. Elvonások és befizetések

14502. A helyi önkormányzatok törvényi elou'ason alapuló befizetései
K5023. Egyéb elvonások, befizetések

évi elszámolásából származó kiadások

K5021. A helyi önkormányzatok előző

K501. Nemzetközi kötelezettségek

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K48. Egyéb nem intézményi ellátások

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli
juttatásai

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K44. Betegséggel kapcsolatos (nem
társadalombiztosítási) ellátások

K43". Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

10662196

380 900

10 281 296

18 681 240

12 389 240

12 000 000

l2 000 000

13 000 000

13 000 000

7 845 576

17 962 925

17 962 925

10 700 070

6 540 070

B54. Részesedések értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

BS l. Immateriális javak

B411. Egyeb működési bevételek
B4. Működési bevételek

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és
kamatjellegű bevételek
B408. Kamatbevételek és más nyereség—
jellegű bevételek
B4091. Részesedésekből származó
pénzügyi műveletek bevételei
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek
bevételei
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevé—
telei

B4081. Befektetett pénzügyi eszközök-—
ből származó bevételek

B406. Kiszámlázott általános forgalmi
adó
B407. Általános forgalmi adó Visszatérí—
tése

B405. Ellátási díjak

B404. Tulajdonosi bevételek

téke

2 475 808

554

443 865

1 309 373

101326
200 000

200 000

404 570

128 559

478

376 674

32l19l7

3 033 596"

8533 618

8403." Közvetített szolgáltatások ellenér— (

717074

K63. Informatikai eszközök beszerzé—

1410685

l l63 780

Kő. Beruházások

K71. Ingatlanok felúj ítása
K72. Informatikai eszközök felújítása

számított általános forgalmi adó

K67. Beruházási célú előzetesen fel—

hez kapcsolódó kiadások

K66. Meglévo" részesedések növelésé—

K65 . Részesedések beszerzése

se, létesítése

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzé-

299910

393 701

Kől. Immateriális javak beszerzése,
létesítése
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

se, létesítése

ll 044 906

40 000

342710

KS. Egyéb működési célú kiadások

sok államháztartáson kívülre
KS 13. Tartalékok

K512. Egyéb működési célú támogatá-

Európai Uniónak

K511. Működési célú támogatások az

K509. Árkiegészítések, ártámogatások
KS 10. Kamattámogatások

lamháztartáson belülre

támogatások, kölcsönök nyújtása ál—

K508. Működési célú visszafizetendő

államháztartáson kívülre

zességvállalásból származó kifizetés

K507. Működési célú garancia— és ke—

788 000

0

12 000 000

2 834 646

759 460

161460

598 000

25 858 50l

50 000

kölcsönök

visszatérülése

76800

vezetektől

támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szer—

B73. Felhalmozási célú visszatérítendő

támogatások, kölcsönök visszaterulése
az Európai Uniótól

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő

zességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről

B7l. Felhalmozási célú garancia és ke—

mogatások, kölcsönök visszaterulése ál—
lamháztartáson kívülről
865. Egyéb működési célú átvett pénz— 270200
eszköz
Bő. Működési célú átvett pénzeszköz 347000
zök

vezetektől
B64. Működési célú visszatérítendő tá-

kormányoktól és más nemzetközi szer—

mogatások,

B63. Működési célú visszatérítendő tá-

mogatások, kölcsönök visszaterulése az
Európai Uniótól

B62. Működési célú Visszatérítendő tá-

Ből. Működési célú garancia— és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről

BS. Felhalmozási bevételek

kapcsolódó bevételek

'B55l ' RészeSEdéselí megszüntetéséhez—A

kölcsönök

törlesztése

az Európai Uniónak

K88. Felhalmozási célú támogatások

K 87. Lakástámogatás

államháztartáson belülre

dő támogatások, kölcsönök nyújtása

K86. Felhalmozási célú visszafizeten-

államháztartáson kívülre

kezességvállalásból származó kifizetés

K85. Felhalmozási célú garancia— és

tások államháztartáson belülre

K84. Egyéb felhalmozási célú támoga—

államháztartáson belülre

támogatások,

K83. Felhalmozási célú visszatérítendő

háztartáson belülre

támogatok, kölcsönök nyújtása állam-

K82. Felhalmozási célú visszatérítendő

KSI. Felhalmozási célú garancia— és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre

K74. Felújítási célú előzetesen felszá—
mított általános forgalmi adó
K7. Felújítások

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

] 208 000

44 220

1 000 000

212000

3 600 000

765 354

B74. " Felhalmozási "célú! visszatérítendő

Költségvetési bevételek
(Bl-l—BZ—l—u..4-B7)

pénzeszköz
B7. Felhlm. célú átvett pénzeszközök

1375. Egyéb felhalmozási célú átvett

támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

177 355 393
149 349 947
251 428 658

K89. Egyéb felhalmozási célú [támoga—

(K14—K21L....—I-K8)

Költségvetési kiadások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

tások államháztartáson kívülre

185 178 773

86 391 696

1106l6309

3, számú Éájékezáaíó: Az önkormányzaÉ vagyonkhnu
ta'tása

ÖNKÚRMÁNYZATÉ SZlN'l'EN ÖS§ZEVONTAN
l. A mérlegben szereplő eszközök és köíeleze
táségek
Törzsxggyon
Forgalom
Kerlátozottan
képtelen
forgalomképes

Megnevezés

Összesen

A/I. Immateriálisjavak

393 701

393 70]

436 090 072

436 090 072

433 789 397
2300 675

433 789 397
2300 675

1 629 900

1 629 900

fm?
Befefftete" Penz"
ugyz eszkozok

1 629 900

0 629 900

Nemzeti vagyonba tarL tozó befektetett eszkö—
Azök
ÉVásárolt készletek

438 MB 673

438 113 673

1 004 091

1 004 091

] 004 09]

I 004 091

1 004 091

0 004 091

469 475

469 475

90 155 97

90 155 97

90 624 672

90 624 672

8 378 079

8 378 079

[esedékes követelések

8 378 079

Adott előlegek

5 570 731

8 3 78 079
5 570 731

60 000

60 000

5 630 731

5 030 731

14 008 810

M 008 810

3; 307 005

:a 307 605

545 058 851

545 058 851

MI. Tárgyi eszközök
Ingatlanok És ? kepcso—
Gépek, berendezések és

Beruházások, felújítá—
vtartós részesedések

iB/I. Készletek

B' Neme? vaglfoim

tartozo forgoeszkozok
Forintpénztár
_Forintszámlák
_C. Pénzeszközök

íKöltségvetési

évben

7esedékes követelés köz—
hatalmi bevételre

fD/I. Költségvetési évben

Forgót'óke elszámolás

MW—
elesl ok u
selatosKövef
elszamolaselleg
D. Követelések

E',
Eg—Yeb sajatos 81"
szamolasok
ESZ
KÖZÖK
ÖSSZ
ESEN

;G. Saját tőke
H. Kötelezettségek
J'. Ptz'sszzv időbeli elha—
tarolas

FOR
RÁSOK
ÖSSZESEN

531 855 006
4 660 867
8 542 978

545 058 853

Egyéb vagyun
,
Forgalemkep es

§ Karancsság Község Önkormányzat
Tájékoztató az önkormányzat
2018. évi teüesített bevételeiről és kiadásairól

adatokforintban

*

BEVÉTELEK
megnevezés

KIADÁSOK

Eredeti
előirányzat

Teljesítés

Normatívák:

megnevezés

Személyi juttatások

Eredeti
előirányzat

Teb'esítés

46 968 000

42 363 696

— működési általános támogatás

18 929 110

18 934 478 járulékok

6 720 000

6 066 829

— közneyelési feladatok

41 446 600

41 931 834 Készlet beszerzés

1 080 000

5 499 205

szociális, gyermekjóléti

46 674 237

40 388 058 Kommunikációs szolgáltatások

150 000

599 119

2 160 000

5 320 482

200 000

1 497 313

3 110 000

11 117 881

Reklám, rendezvény

1 000 000

3 8000

áfa

1 263 696

3 563 373

0

450 175

— kulturális feladatok
— kiegészítő támogatások
Közfoglalkoztatottak támogatása

1 800 000
0

1 800 000

Közüzemi díjak

21 708 464 Karbantartás, kisjavítás

35 700 000

46 112 570 Egyéb szolgáltatások

— kommunális adó
- iparűzési adó

3 000 000

2 964 888

Egyéb, adók, díjak

— gépjárműadó

1 500 000

2 086 414

Ellátottak pénzbeli juttatás

13 000 000

10 700 070

100 000

134 881

Egyéb működési kiadások

12 000 000

25 858 501

0

759 460

1 000 000

3 600 000

hiteltörlesztés

O

2 000 000

Megelőlegezés

3 801 376

3 801 376

68 069 564

59 917 686

- pótlékok

_ talajtefhelési díj

Tartalék

Működési bevételek

200 000

Előző éxí/í maradvány

8 912 689

2 475 808

13 227 059 felújítások

megelőlegezés

o

4 463 041

hitelfelvétel

O

2 000 000

Felhalmozási célú támogatások
Összesen
*

0

Beruházások

72 891 263 Finanszírozás

158 262 636 271 118 758
l71,31 %

Összesen:

158 262 636 176 335 371
111,42%

Karancssági Kerekerdő Óvoda teíjesített költségvetési
bevéteáeí és kiadásai feiadawnként

adatokforintban

BEVÉTELEK
megnevezés

pénzmaradvány

KIADÁSOK

Eredeíi
eló'irányzm

Teljesítés

6 436

373 335

megnevezés

Eredeti
előirányzat

Teljesííés

33 798 000

32 869 060

6 618 000

6 645 890

21 390 000

20 079 727

0

102 375

szolgáltatások

5 350 000

1 654 349

Egyéb adók, díjak

5 820 000

4 309 374

0

36 190

72 976 000

65 951 102

Személyi juttatások

inanszírozás

68 069 564 59 917 686 járulékok

Működési bevételek

4 900 000

6 532 919 készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatás

Beruházások

Összesen:
L

72 976 000 66 823 940 Összesen:
91,57 %

Karancsság, 2019.05.09.

90,37 %
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Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat
2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések

1. § (l) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat
költségvetési szervére.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem
tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont
szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (l) A képviselő—testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, telj esített
2018. évi
a) kiadási főösszegét 242 286 473 forintban,
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

33 942 698 forintban

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi
teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 257 961 577 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 176 567 411 forint,
0) a teljesített költségvetés egyenlege — a telj esített költségvetési bevételek és a telj esített
költségvetési kiadások különbözete 81 394 166 forint többlet.

3. § ( 1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesitett bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
170 875 404 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
0) B3 Közhatalmi bevételek:
d) B4 Működési bevételek:
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

72 891 263 forint,
5 186 183 forint,
9 008 727 forint,
257 961 577 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített telj esített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:
179 884 131 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:
78 077 446 forint,
1
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c) az államigazgatási feladatok teljesitett bevételei: ................................................. forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített telj esített költségvetési
bevételeiből:
a) telj esített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport
185 070 314 forint,
b) teljesitett felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
72 891 263 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti
összetételét, így a helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz
kapcsolódó támogatások telj esitését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés e) pontja
szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az L
melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt
kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) Kl. Személyi juttatások:
75 232 756 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12 712 719 forint,
0) K3. Dologi kiadások:
47 667 715 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
10 700 070 forint,

e) KS. Egyéb működési célú kiadások:

'

f) Kő. Beruházások:

g) K7. Felújítások:
h) KS. Egyéb felhalmozási célúkiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:

25 858 501 forint,
795 650 forint,

3 600 000 forint,
forint,
176 567 411 forint.

(2) Az Önkormányzat önkonnányzati szinten összesített teljesitett költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesitett kiadásai:
b) az önként vállalt feladatok teljesitett kiadásai:

146 31 3260 forint,
30 254 151 forint,

6) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: . ............................................

forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített telj esített költségvetési kiadásai
előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
172 171 761 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
4 395 650 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
önkormányzat:
fénymásoló 759 460.— ft, mikrohullámú sütő 36 190.— ft
b) telj esített felújítási kiadások felúj ításonként:
Utfelújítás 2 000 000.— ft
polgármesteri hivatal festése, felújítása 1 600 000.— ft.
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6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális,
rászorultság j ellegű ellátásainak teljesítése:
a) gyermekvédelmi támogatás
4 160 000 forint,
b) egyéb települési támogatás 6 540 070 forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a KS .

Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt
Tartalékok összege ........ -. ............. ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék ........................... ezer forint,
b) a céltartalék ....................................... ezer forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos
jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 81 187 082 forintban kerül jóváhagyásra. A
jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek telj esített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített
— közfoglalkoztatottak nélküli — teljesitett létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám —— átlaglétszám — 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatónak 2018. évre
vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti — létszám-előirányzata 26 fő.

3. Az Önkormányzat Karancssági Kerekerdő Óvoda költségvetési szervének
2018. évi költségvetésének teljesítése
10. § (l) A képviselő—testület az Óvoda. költségvetési szerv teljesített 2018. évi
zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 65 951 102 forintban,
b) bevételi főösszegét 66 823 940 forintban
állapítja meg.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 6 532 919 forint,
13) a teljesített költségvetési kiadások összege: 65 951 102 forint,
0) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési
kiadások különbözete — 59 418 183 forint hiány.
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11. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2018. évi telj esített kiemelt költségvetési bevételi
előirányzatai
d) B4. Működési bevételek:

6 532 919 forint,
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h) Költségvetési bevételek összesen:

6 532 919 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok telj esített bevételei:
6 532 919 forint,
(3) Az Óvoda költségvetési szerv telj esített költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:
6 532 919 forint,
12. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2018. évi teljesitett kiemelt költségvetési kiadási
előirányzatai
a)K1. Személyi juttatások:
32 869 060 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 645 890 forint,
c) KS. Dologi kiadások:
26 399 962 forint,
f) Kó.
Beruházások:
36 190 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:

65 951 102 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:
65 951 102 forint,
(3) Az Óvoda költségvetési szerv telj esitett költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
65 951 102 forint,

13. § ( l) A képviselő-testület az Óvoda költségvetési szerv — közfoglalkoztatottak nélküli —
2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétszám —— 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) Az Óvoda . költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó telj esített
éves átlaglétszáma ....fő.
14. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak
költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített

költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú
egyenleg) 59 418 '183 forint hiány,
(2) Az Óvoda költségvetési szerv - (l) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának
finanszírozása az alábbiak szerint történik:
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a) belsőfinanszírozással
b) külsőfinanszírozással

3 73 335 forint,
59 9] 7 686forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belsőfinanszírozáson belül:
a) az előző évekpénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen:
373 335forint,

ebből:
aa) működési célúfinanszírozás
ab) felhalmozási célú finanszírozás

59 9] 7 686 forint,
forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külsőfinanszírozáson belül az irányító szervi
támogatás 59 917 686 forint, melyből:
a) működési célúfinanszírozás
59 9] 7 686forint,

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

15. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez
nem tartozó, 2018. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét:
176 335 371 forintban,
b) bevételi főösszegét: 271 118 758 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő
számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 251 428 658 forint,
b) a telj esített költségvetési kiadások összege:
110 616 309 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 140 812 349 forint többlet.
16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi telj esített kiemelt
költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
170 875 404 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
72 891 263 forint,
0) B3. Közhatalmi bevételek:
5 183 183 forint,
(1) B4. Működési bevételek:
2 475 808 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:
251 428 658 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei:
178 537 395 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:

72 891 263 forint,

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei

előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:

178 537 395 forint,
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b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

72 891 263 forint.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi telj esített kiemelt
költségvetési kiadási előirányzatai:
a) Kl. Személyi juttatások:
42 363 696 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 066 829 forint,
0) K3. Dologi kiadások:
21 267 753 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
10 700 070 forint,
e) KS. Egyéb működési célú kiadások:
25 858 501 forint,
f) K6. Beruházások
759 460 forint,
g) K7. Felújítások:
3 600 000 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:
1 10 616 309 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési

kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai:
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:

106 256 849 forint,
4 359 460 forint,

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
106 256 849 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
4 359 460 forint.
18. § (l) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó —
közfoglalkoztatottak nélküli —-le'tszám 2018. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint
állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám -— átlaglétszám — 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a

közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 20l 8. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 26 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet
19. § (l) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok,
amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet
megkötése vált szükségessé:
a) ............................. —.............................................................................. fejlesztési cél,

b) ............................. -.............................................................................. fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető
. ..-......... ezer forint.
ügyletek együttes összege:

20. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető
ügyletek futamidej ének végéig, illetve a kezesség érvényesithetőségéig, és a Gst. 45. § (1)
6
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bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti
saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
22. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapj ának teljesített bevételeit és kiadásait a L
számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Tihamér s. k.,

Schírling István 5. k.,

polgármester

jegyző
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önkormányzati rendelethez

Rovat száma

Rovat megnevezése

B11
B12

Bllő

144 549 947

Bl

35 700 000

belülről
Működési célú támogatások államháztartáson belülről

108 849 947

182 462 834

57 700 000

124 762 834

21 708 464

I 800 000

I 800 000
0

40 388 058

,
elorranyzatok
18934478
41 93] 834

170 875 404

46 112 570

124 762 834

21 708 464

1 800 000

40 388 058

18 934 478
41 931 834

E
Telj esítések

D

Adatok forintban

Módosított

46 674 237

18929110
4] 446 600

Előirányzatok

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök BlS
igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson Blő

szaterulése államháztartáson belülről

megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visz- Bl4

Működési célú garancia— és kezességvállalásból származó B13

Elvonások és befizetések bevételei

Önkormányzatok működési támogatásai

Elszámolásokból származó bevételek

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támo- B115
gatások

sa

támogatása
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyer— BII3
mekétkeztetési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá- 8114

BIII
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B]]2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B

A
C

Egyes kiemelt bevételi elorranyza tok egységes rovatrend szerint

1. melléklet az

1. El. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

KO

r..

Értékesítési és forgalmi adók

— telekadó

ebből a helyi adók:
— építményadó
— épület után fizetett idegenforgalmi adó
- magánszemélyek kommunális adója

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók

l-r
Szociális hozzajarulási
adó és járulékok

Jövedelemadók

A

Rovat megnevezése

3. B3. Közhatalmi bevételek

B

13351

B31
B32
B33
1334

Rovat száma

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B23
visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 824
igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államház- B25
tartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül— B2
ről

zó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú garancia— és kezességvállalásból szárma— B22

B2l

Rovat száma

Rovat megnevezése

Felhalmozási célu önkormányzati támogatások

B

A

2. BZ. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
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Módosított

El'" ,
mranyzatok

Teljesítések
Módosított

elon'anyzatok

E

Adatok ezer forintban

72 891 263

49 384 973

23 506 290

Telj esítések

E

Adatok ezer forintban

D

23 506 290

23 506 290

elon'anyzatok

D

C

22
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18
19
20
21

17

16

15

14

13
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B35
1336
BS

Közhatalmi bevételek

B352
8353
8354
B355

Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelo" adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
ebből a helyi adók:
— a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
Termékek és szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi bevételek

fizetett helyi iparűzési adó

ebből a helyi adók:
— állandó jelleggel Végzett iparűzési tevékenység után fize—
tett helyi iparűzési adó
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

4 600 000

100 000

I 500 000

3 000 000

4 600 000

100 000

1 500 000

3 000 000

134 881
5 186 183

2 086 414

2 964 888
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önkormányzati rendelethez

top pályázati fejlesztések

Megnevezes

A
l
c

Bevételi
Kiadási

Előirányzatok (eredeti)

B
!
E

Bevételi
Kiadási

Előirányzatok (módosított)

1)
'

F

!

G

Adatok ezer Ft—ban

Bevételi

Kiadási

Elalra yzatok (teljesített)

un

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének telj esítése

2. melléklet az

1

c'

1

Osszesen

A

nemleges

nemleges

A céltartalék felhasználási célj ai

B/A céltartalékfelhasználása

Osszesen

A

C
Céltartalék összeg
(módosított
előirányzat)

B

C
Céltartalék összeg
(módosított
előirányzat)

Céltartalék összeg
(eredeti
előirányzat)

B
Céltartalék összeg
(eredeti
előirányzat)

A tartalékok felhasználása

3. melléklet az ___—___... önkormányzati rendelethez

Az általános tartalék felhasználása

A/Az általános tartalékfelhasználása

NMYl'lf)

NMYl'ln

e'

Céltartalék összeg
(teljesített
előirányzat)

D

Adatok ezer Ft—ban

D
Céltartalék összeg
(teljesített
".
'
előirányzat)

4. melléklet az

önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2018. évi maradványa
Adatok ezer Ft-ban

01

A
Alaptevékenység költségvetési bevételei

B
251 428 658

02

Alaptevékenyse'g költségvetési kiadásai

110 616 309

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

140 312 349

03
()4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

19 690 100
65 719 062

II
A

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)
Alaptevékenység maradványa (I-I-II)

-46 028 962

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

IH
07

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

08
IV
B
C

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07—08)
Vállalkozási tevékenység maradványa (III-l—IV)
Összes maradvány (Ai-B)

D_

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E,
09

Alaptevékenység szabad maradványa
Az alaptevékenység maradványa felhasználható:

1 ()

- ...........................................................................célra

11

— ........................................................................... célra

12_
F,
G
13_

- ........................................................................... célra
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa
A vállalkozási maradvány felhasználható:

14_

- ........................................................................... célra

15,

— ...........................................................................célra

1 6_

— ........................................................................... célra

94 783 387

94 783 387
14 469 143
80 314 244

önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

5. számú melléklet az

Bevétel összege

Rendszeressége,
esedékessége

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

N

m

V

W

Osszesen

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyo—
ni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság—, pótlék— és díjbevétel
A kezesség—, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

C

B

A

Adatok ezer Ft—ban

Kötelezettség
összesen

Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

B/ A figyelembe vehető saj át bevételek:

Osszesen

C

B

A

Adatok ezer Ft—ban

..
A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezteto!! ugyletekből
e's kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit
az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Nme-ln
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6. számú melléklet az

önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei

I. Az adóbevételek
Adatok ezer Ft—ban

A

B

C

D

Adóbevétel megnevezése

Eredeti
előirányzat

Mód.
előirányzat

telj esítés

3 000 000

3 000 000

2 964 888

3 000 000

3 000 000

2 964 888

Éves

Építményadó
Telekadó

Vállalkozók kommunális adója
Magánszemélyek kommunális
adój a

Idegenforgalmi adó tartózkodás

IO.
ll

után
Idegenforgalmi adó épület után
Iparűzési adó állandó jelleggel
végzett iparűzési tevékenység
után
Iparűzési adó ideiglenes jelleg—
gel végzett iparűzési tevékeny—
ség után (napi átalány)
Települési adó
Helyi adók összesen

7. számú melléklet az

önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kömyezetvédehni alapj ának telj esített bevételei és kiadásai

3335350

oo

uam-xxw

N

)—

Adatok ezer Ft—ban

A
B
A környezetvédelmi alap teljesített bevételei
A környezetvédelmi alap telj esített bevételi
Jogcím szerinti összeg
jogcímek
nemleges

Bevételek összesen

A környezetvédelmi alap teljesitett kiadásai
A környezetvédelmi alap teljesített kiadások
Jogcím szerinti összeg
jogcímek

Kiadások összesen

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V. 29.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörve'ny 32. cikk (2) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat
2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (l) A rendelet hatálya kiteij ed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat
költségvetési szervére.
(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
b) az önkormányzat által irányitott költségvetési szervek zárszámadását,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem
tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont
szerinti zárszámadások összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (l) A képviselő—testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített
2018. évi
a) kiadási főösszegét

242 286 473 forintban,

b) bevételi főösszegét 33 942 698 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi
teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 257 961 577 forint,
b) a telj esített költségvetési kiadások összege: 176 567 411 forint,
0) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített
költségvetési kiadások különbözete 81 394 166 forint többlet.
3. § ( 1) Az önkonnányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
170 875 404 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
72 891 263 forint,
0) BB Közhatalmi bevételek:
5 186 183 forint,

(1) B4 Működési bevételek:
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

9 008 727 forint,
257 961 577 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített telj esitett költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:
179 884 131 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesitett bevételei:
78 077 446 forint,
6) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: ................................................. forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített telj esített költségvetési
bevételeiből:
a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport
185 070 314 forint,
b) teljesitett felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:
72 891 263 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti
összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz
kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja

szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az L
melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek telj esített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt
kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározotttételekből állnak:
a) Kl. Személyi juttatások:
75 232 756 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12 712 719 forint,

c) K3. Dologi kiadások:
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai;
e) KS. Egyéb működési célú kiadások:
f) Kő. Beruházások:
'
g) K7. Felújítások:

h) KS. Egyéb felhalmozási célúkiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen:

)

47 667 715 forint,
10 700 070 forint,
25 858 501 forint,
795 650 forint,
3 600 000 forint,

forint,
176 567 411 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok telj esített kiadásai:
146 31 3260 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:
30 254 151 forint,
0) az államigazgatási feladatok tej esített kiadásai: ...............:..............................
forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített telj esített költségvetési kiadásai
előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
172 171 761 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
4 395 650 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
önkormányzat:
fénymásoló 759 460.— ft, mikrohullámú sütő 36 190.- ft
b) telj esitett felúj ítási kiadások felúj ításonként:
Utfelújítás 2 000 000.- ft
polgármesteri hivatal festése, felújítása 1 600 000.— ft.

6. § A helyi önkonnányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális,
rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) gyermekvédelmi támogatás
4 160 000 forint,
b) egyéb települési támogatás 6 540 070 forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a KS.
Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt
Tartalékok összege ........ -.............. ezer forint, melyből:
a) az általános tartalék ........................... ezer forint,
b) a céltartalék ....................................... ezer forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos
jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 81 187 082 forintban kerül jóváhagyásra. A
jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott tárnogatással megvalósuló programok,

projektek telj esített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza
9. § (l) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített
— közfoglalkoztatottak nélküli — teljesitett létszám—előirányzatát az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétSzám — 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre
vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti — létszám-előirányzata 26 fő.

3. Az Önkormányzat Karanessági Kerekerdő Óvoda költségvetési szervének
2018. évi költségvetésének teljesítése
10. § (l) A képviselő-testület az Óvoda. költségvetési szerv teljesített 2018. évi
zárszámadásának
a) kiadási főösszegét: 65 951 102 forintban,
b) bevételi főösszegét 66 823 940 forintban

állapítja meg.
(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:
a) a telj esített költségvetési bevételek összege: 6 532 919 forint,
b) a telj esített költségvetési kiadások összege: 65 951 102 forint,
c) a telj esített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési
kiadások különbözete — 59 418 183 forint hiány.

11. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2018. évi telj esített kiemelt költségvetési bevételi
előirányzatai
d) B4. Működési bevételek:
6 532 919 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:

6 532 919 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv telj esitett költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok telj esitett bevételei:
6 532 919 forint,

(3) Az Óvoda költségvetési szerv teljesitett költségvetési bevételei előirányzat
csoportonként
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:
6 532 919 forint,
12. § (1) Az Óvoda költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási
előirányzatai
a) Kl. Személyi juttatások:
32 869 060 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 645 890 forint,
0) K3. Dologi kiadások:
26 399 962 forint,
f) Kő.
Beruházások:
36 190 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:

65 951 102 forint.

(2) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:

65 951 102 forint,

(3) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
65 951 102 forint,

13. § ( l) A képviselő-testület az Óvoda költségvetési szerv — közfoglalkoztatottak nélküli —
2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétszám — 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) Az Óvoda . költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített
fő.
éves átlaglétszáma ....—
14. § ( 1) Az Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak
költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A telj esített
költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú
egyenleg) 59 418 183 forint hiány,

(2) Az Óvoda költségvetési szerv - (]) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített
hiányának
finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belsőfinanszírozással
b) külsőfinanszírozással

373 335 forint,
59 9] 7 686forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belsőfnanszz'rozáson belül:
a) az előző évekpénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen:
373 335forint,
ebből:
aa) működési célúfinanszírozás
59 9] 7 686 forint,
ab) felhalmozási célúfinanszírozás
forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külsőfinanszírozáson belül az irányító szervi
támogatás 59 917 686 forint, melyből:
a) működési célúfinanszírozás
59 9] 7 686forint,

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

15. § (1) Az Önkormányzat képviselő—testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez
nem tartozó, 2018. évi teljesített költségvetésének
176 335 371 forintban,
a) kiadási főösszegét:
b) bevételi főösszegét: 271 l18 758 forintban
állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő
számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 251 428 658 forint,
b) a telj esített költségvetési kiadások összege:
110 616 309 forint,
c) a telj esitett költségvetés egyenlege — a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete 140 812 349 forint többlet.

16. § ( 1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt
költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
170 875 404 forint,
b) BZ. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
72 891 263 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:
5 183 183 forint,
(1) B4. Működési bevételek:
2 475 808 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:

251 428 658 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó telj esített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei:

b) az önként vállalt feladatok bevételei:

178 537 395 forint,

72 891 263 forint,

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei
előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:
178 537 395 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

72 891 263 forint.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesitett kiemelt
költségvetési kiadási előirányzatai:
a) Kl. Személyi juttatások:
42 363 696 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 066 829 forint,

0) KB. Dologi kiadások:

21 267 753 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) KS. Egyéb működési célú kiadások:
t) K6. Beruházások
g) K7. Felújítások:
i) Költségvetési kiadások összesen:

10 700 070 forint,
25 858 501 forint,
759 460 forint,
3 600 000 forint,
1 10 616 309 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó telj esített költségvetési
kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai:
106 256 849 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:
4 359 460 forint,
(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat
csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:
106 256 849 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:
4 359 460 forint.
18. § ( l) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó —
közfoglalkoztatottak nélküli —létszám 2018. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint
állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétszám _ 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a

közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 26 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

19. § (l) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok,
amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet
megkötése vált szükségessé:
a) ............................. -.............................................................................. fejlesztési cél,
b) ............................. - .............................................................................. fejlesztési cél.

(2) A ( 1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető
ügyletek együttes összege:
. .........—. ezer forint.
20. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kezességvállalásokből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető
ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (l)
6

bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti
saj át bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.
6. Egyéb rendelkezések

21. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
22. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapj ának telj esített bevételeit és kiadásait a 1
számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések
23. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Az önkormányzat összevont 2018. évi maradványa
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1 5_

— ........................................................................... célra
- ........................................................................... célra

1 6_

— ........................................................................... célra

04
II
A
05
06

09
10

19 690 100
65 719 062
—46 028 962
94 783 387

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő
bevételek

5. számú melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevétel összege

Rendszeressége,
esedékessége

N

M

?

ln

Osszesen

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék— és díjbevétel
A kezesség—, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

.:

Sa] t bevétel megnevezése, azonosító adatai

Adatok ezer Ft—ban

C

B

A

B/ A figyelembe vehető saj át bevételek:

Összesen

Kötelezettség

Futamidő/kezesség érvényesít—
hetőségi határideje

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

összesen

C

B

A

Adatok ezer Ft—ban

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekb
ől és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit
az adósságot keletkeztető ügyletek futamidej ének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetősé
géig:

NMVV)

0500

6. számú melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei

I. Az adóbevételek
Adatok ezer Ft—ban

A

1
2
3
4
5
6
7

Adóbevétel megnevezése

10.

végzett iparűzési tevékenység
után
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)
Települési adó

11

Helyi adók összesen

9

Eredeti

C

,M'od.

,D

Éves ,

elmranyzat

elmranyzat

teljesúes

3 000 000

3 000 000

2 964 888

3 000 000

3 000 000

2 964 888

Építményádó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója
Magánszemélyek kommunális
adója
Idegenforgalmi adó tartózkodás
után
Idegenforgalmi adó épület után

Iparűzési adó állandó jelleggel
8

B

7. számú melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkermányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai
Adatok ezer Ft-ban

1
2

A
B
A környezetvédelmi alap teljesített bevételei
A környezetvédelmi alap teljesített bevételi
.]
,
.
..
.
,
ogclm szermü. osszeg
Jogelmek

3

nemleges

4
5

6
7
8

Bevételek összesen
A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai
A környezetvédelmi alap teljesített kiadások
.]
,
. . ..
.
,
ogelm szermtl osszeg
Jogclmek

9
l0
1l
12
13
14
15 Kiadások összesen

Átfogó értékelés
Karanesság Község Önkormányzata
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
2018.

Készült:
Karancsság Község Önkormányzata Képv'melőtestületének 2019. május 28—án tartandó
ülésére
Schirling István jegyző
Salgótarján és Térsége Egészségügyi Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat
munkatársa

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig — a külön jogszabályban meghatározott tartalommal —
átfogó értékelést készít. Az értékelést a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell
küldeni a gyámhatóságnak.
A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított
149/ 1997. (IX. 10.) számú Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. számú melléklet I. pontja
alapján az alábbiak:
1.
A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0—1 8 éves korosztály adataira.
2.
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás
nagysága,
egyéb, a Gyvt—ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó
adatok,
gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai
adatok.
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban
részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós
anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival

való együttműködés tapasztalatai),
gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen

ellátások igénybevétele, 5 az ezzel összefüggő tapasztalatok.
A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).

A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás,
szabadidős programok, drogprevenció stb.).

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0—18 éves korosztály adataira.
a) Születések, halálozások számának alakulása (az elmúlt 3 évben)
Év

Születések száma

Halálozások száma

(fő)

(fő)

12
16
15

14
12
15

2015
2016
2017

b) Népesség kor szerinti megoszlása 2018. január ] —je'n
Kor szerinti
csoportosítás

Fő

Korcsoport

Fő

0—3
4-6
7—l4
15-l 8
19-62
62 év felett

54
60
185
76
616
151

Gyermek és fiatalkorú

3 75

Megoszlás
%—a
15, 8%

Munkaképes korú
Időskorú

616
15]

55,4%
28, 8%

Összesen:

1132

Összesen:

1132

100

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítá
sa:
— a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma (április
1.):
281 fő
Természetbeni támogatás Erzsébet—utalvány formájában:
- 2017. augusztus hónapban
281 fő
— 2017. november hónapban
281 fő
- támogatás összege:
l.629.800 Ft
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma: —
— kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: jellemzően az arra jogosult
ak kérték a
kedvezmény megállapítását
- elutasítások száma: 0
— főbb okai: a család jövedelme
- önkormányzatot terhelő kiadás nagysága: -

- egyéb, a Gyvt—ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni
juttatásokra vonatkozó
adatok:
— gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre
vonatkozó statisztikai
adatok:

- az óvodában és az általános iskolában biztosított
- a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése biztosított

3.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátás
ok bemutatása:

— gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapaszt
alata (alapellátásban
részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettse'gének okai, válsághelyzetb
en levő várandós anyák
gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőre
ndszer tagjaival való
együttműködés tapasztalatai)

A gvermekióléti szolgálat szervezeti kerete:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosí
tása értelmében, mely
2016. január l—jétől lépett életbe, a közös önkormányzati hivatal székhel
ye szerinti településnek kell
gyermekjóléti szolgálatot működtetni. Karancsságon a gyermekjóléti
feladatok ellátása a Salgótarján
és Térsége Onkormányzatainak Társulása 3100 Salgótarján, Múzeum
tér 1. társultak, így Karancsság
is - a jogszabályi előírásoknak megfelelően — csatlakozott a Salgóta
rján és Térsége EgészségügyiSzociális Központja Család és Gyermekjóléti Szolgálathoz.

Személvi feltétel:
A gyermekjóléti szolgálat családgondozói látják el a feladatot Karancsságon, keddi napokon 9.00 —
12.00 óra között. Munkaköri leírásuk szerint részben irodájukban letöltött és részben területen végzett
munkában. A területen végzett munkába tartozik a családlátogatás, környezettanulmány készítés, a
gyámhivatalban, gyermekvédelmi szakszolgálatnál elhelyezési értekezleten, a rendőrségen, vagy
bíróságon, tárgyaláson való részvétel is.
Tárgg' feltételek:

A gyerrnekjólét és családsegítés helye Karancsság, Kossuth út 64. — az Önkormányzat épületében van
elhelyezve.
A tárgyi feltételek biztosítottak. A szolgálat irodája az alsó szinten található, ahol az étkező is van.
Számítógép és internet elérés biztosított, az önkormányzat nyomtatója rendelkezésre áll.

A családgondozók munkavégzéséhez rendelkezésre áll még a hivatal infrastruktúrája, fénymásoló,
vezetékes telefon. A családgondozók külön szolgálati mobiltelefonnal rendelkeznek.
A

gvermekíólét

ellátottainak

köre:

0—18

éves

korosztály

és

családjaik,

és

a

szociális

válsághelyzetben lévő várandós anyák.
A gyermekióléti szolgáltatás igénybe vehető:
- Önként mindazok körében, akik a gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak segítségért, annal
érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön.
— Jelzőrendszer jelzéseit követően a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a kapcsolatfelvételt.
- Hatóság által kötelezett formában.
A gyermekvédelmi törvényben és a szociális törvényben előírt intézkedések révén, valamint a pénzbeli
és természetbeni támogatások és ellátások során, azok a fiatalok és gyermekek kerülnek a szolgálatok
látókörébe, akiknek a fejlődése, a szülő gondozása, életvitele, életmódja a kiskorú magatartása vagy
anyagi okok miatt nem megfelelőek.
A családokkal való kapcsolatfelvételt követően nem minden esetben van szükség gondozásba vételre,
egy—egy problémát eseti jelleggel, egyszeri tanácsadással is lehet orvosolni.
2018. évre vonatkozó statisztikai adatok

A szolgáltatást igénybe vevők száma:

16 fő

Alapellátásban részesülő családok:

12 család

Alapellátásban részesülő gyerekek:

16 gyermek

Védelembe vett gyerekek:

11 gyermek

2. sz. táblázat

Karancsság a problémás települések közé tartozik Többségében roma lakosok élnek a községben. A
legtöbb probléma az évek során a munkanélkülivé vált, vagy elvált szülők, illetve a beköltözött
családokkal és gyermekiekkel volt.

A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint.
Megnevezés
Kezeltprobléma száma
7
xlxlNP—J

Gyermeknevelési nehézségek
Gyermek intézménybe való beilleszkedési nehézség
Magatartászavar, telj esítményzavar
Szülők vagy a család életvitele
Szülői elhanyagolás
3. sz. táblázat

A gyermekjóléti szolgálat családgondozói rendszeresen kapcsolatot tartanak a segítségre szoruló
családokkal. Családlátogatások, személyes beszélgetések, ügyintézés, tanácsadás, esetmegbeszélések
segitik egy-egy probléma hatékony kezelését.

Önkéntes alapellátás keretében gondozott gyermekeknél a kapcsolattartás, családlátogatás,
infonnációnyújtás, hivatalos ügyek intézésének segítése, tanácsadás és a segítőbeszélgetések általában
hozzájárultak a felmerülő nehézségek kezeléséhez, illetőleg azok megoldásához.
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének száma:
Megnevezés
Szakmai tevékenység száma
Információnyújtás
Tanácsadás

74
5l

Segítő beszélgetés

37

Hivatalos ügyekben közreműködés
Családlátogatás

76
129

Esetmegbeszélés
Gyermek átmeneti kiemelése családból

0
O

4. sz. táblázat

Vesggyeztetettségi észlelő és ielzőrendszer működtetése
A gyermekjóléti szolgálat alapvető prevenciós feladata észlelő és jelző rendszer
működtetése, az
állami és civil szervezetek bevonásával, mely lehetővé teszi mindazoknak a
szakembereknek az

együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel.
A közös cél, feltárni a veszélyeztető tényezőket, elősegítve a kialakuló problém
ák időben történő
felismerését, valamint azok megoldását. Jelzőrendszer tagjai a védőnő,
háziorvos, családsegítő
szolgálat, oktatási-nevelési intézmények pedagógusai, vezetői és a rendőrség.
A jelzőrendszer tagjai
kötelesek jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálat felé, ha a gyermek veszélyeztetetts
égét észlelik.
A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsön
ösen tájékoztatni a
gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőz
ése érdekében.
A rendszeres kapcsolattartás megvalósul a védőnő, az óvodavezető, a családse
gítő szolgálat, az
iskolaigazgató, a nevelési tanácsadó, a körzeti megbízott és az önkormányzat
szociális ügyintézője.
Jellemző a településre, hogy évről-évre egyre több állampolgár jelez, ha veszélye
ztetettséget tapasztal.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamin
t személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet
15 § (7) bekezdése szerint
a Gyermekjóléti Szolgálat minden év március 3l-ig tanácskozást szervez,
amelyen áttekintik a

település alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot
tesznek működésük
javítására, erre Karancsságon is sor került. A tanácskozáson részt vett Tóth Tihamér
polgármester,
Tőzsér Péter az általános iskola ígazgatóhelyettese, Gácsiné Ujj Mária az
óvoda vezető helyettese,
Dénes Katalin szociális ügyintéző, Batta Andrea esetmenedzser,
Janosek Judit települési
jelzőrendszeri felelős és a családsegítő szolgálat munkatársa Szőllősi Szabolc
sné és Turcsányi Katalin.
Szociális válsághelvzetben lévő várandós anyák gondozása

A településre nem jellemző ez a probléma.
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondoz
ásának biztosítása, ezen
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok:

A településen élő gyermekek számára a napközbeni ellátást a karancssági
általános iskola és az
önkormányzat által fenntartott Kerekerdő Óvoda biztositj a. Ezen a területe
n semmilyen probléma nem
merült fel.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi
területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőr
zésének alkalmával tett
megállapítások bemutatása.

20l8. évben a gyermekjóléti tevékenységet Karancsság településen, a működést engedélyező hatóság
nem ellenőrizte.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).

Karancsság a salgótaijáni székhellyel működő Salgótarján és Térsége Egészségügyi Szociális Központ
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálathoz csatlakozott, mely a gyermekvédelmi, a családgondozási
ellátási feladatok szakmai központjaként működik a gyermekvédelmi törvényben meghatározott
gyermekjóléti szolgáltatási és a szociális törvényben meghatározott családsegítési feladatok ellátására.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

Karancsság településen nem készült bűnmegelőzési program.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátá
s,
szabadidős programok, drogprevenció stb.).

A működő civil szervezetek leginkább a szabadidős programok, rendezvények szervezésében
és
lebonyolításában segítik az önkonnányzatot.
Karancsság községben működő civil szervezetek:

-

Új Iskoláért Alapítvány

—

Jubilate Deo Énekkar
Templomért Alapítvány

Karancsság, 2019. május 8.

Schirling István
jegyző

Visszafizeíési köteiezettségek
év

Megánapított vissza—?Ezetésí
kötelezettség

Vísszafizeteü
összeg

Még fennáiéó
tartozás

2013

6 442 218

6 442 248

0

2814—

7 338 227

7 338 227

0

2015

13 233 358

13 233 358

0

2046

14 937 449

12 208 897

2 728 552

2017

12 283 447

7 000 000

5 283 447

Összesen

54 234 699

46 222 760

8 m 1 399

.

Karancsság, 2019; május 223. ; !
fák/(233433; X
! __.
?

J' X
/.

Tóth Tihámér'
polgármes'ter

Szálil'tó tagmzásek 29191 május 23-án
sersz.

Szállító megnevezése

gezamia
osszege

1.

Fallos plussz Kft. Pásztó

269 475

2019.05.02

2019.05.17

2.

Nor—Szi! Kft. Starján.

43 013

2019.05.07

2019.05.14

3.

Ner—Szil Kft. Starján.

5 420

2019.05.02

2019.05.09

4.

Nor—Szil Kft. Starján.

s 844

2019.05.02

2019.05.09

5.

Nor—Szil Kf't. Starján.

46 834

2019.04.30

2019.05.07

6. "

Nor—Szil Kft. Starján.

62 208

2019.04.25

2019.05.02

7.

ÉRV Zrt.Kazíncbarcika

1 212 000

8. __

Elmű—Émász Kft

164 794

2019.04.28

2019.05.23

9.

Elmű-Émász m

200 438

2019.03.24

2019.o4.24

összesen:

(!

számáe keüte Fizetési határidő

2019.03.31

2 013 025

Eemházási száEiítói tanezásek
1.

DépszoI—Plusz KFLBudapest

15 209 000

sznnzönás

Amely létrejött egyrészről
Adószám:
'l'örzsszám:
Bankszámla szám:

képviseletében .............................. polgármester, mint Megrendelő, továbbiakban Megrendelő
másrészről

neve: Karancs Mentőkutyás Alapítvány

székhelye: 3100 Salgótarján, Losonci úr M.

' Nw'lvántartásiszámazóso
adószáma: 18021901—l-l2v. , _

,

bankszámláját vezető pénzintézet és bankszámlaszáma: Unieredir Bank
10918001-00000073—91620068

Herczeg Zoltán képviseletében
mint Karancs Mentőkutyás Alapitvány, továbbiakban KMA. között, (továbbiakban együtt: Felek)

........................ közigazgatási területén szükséges gyepmesteri feladatok ellátásáról az alábbiak
szerint:

ll! Megrendelő megrendeli, % elvállalja közigazgatási területén a kóbor állatok befogását, a
befogott állatok elszállítását, tartását, szükség szerint életük kioltásá'lr és az állati tetemek
' árlalma'llanítását az állatok védelméről és kíméletéről szóló l998. évi XXVlll. Törvény, valamint az
Állategészségügyi szabályzat'kiaclásáról'szóló. 41/1997 0128.) FM rendelet 215 § (1) bekezdésében

foglalt rendelkezések szerint.
2/ Vállalkozó az ll pontban foglalt gyepmesteri tevékenységet a Megrendelő felhívására es
iránymutatása alapján végzi.
Kapcsolarlarló a Megrendelő részéről

Kapcsolattartó a M, részéről: .
Botos Zoltán
06-70/3769872
06620/27443G8

A gyepmesteri tevékenységek közül az élő, kóbor ebek befogása előreláthatólag a KMA által
üzemeltetett gyepmesteri telep befogadóképessége figyelembevételével (befogott ebek kötelezö 14
napi tartása) történhet, ezért a felmerült igény esetén Megrendelő mat—val
konkrét időpontjával kapcsolatosan.

egyeztet a befogás

Az ebek befogásáról, az elhullott állatok elszállításáról minden esetben jegyzőkönyvet készit a :
Megrendelő kapcsolattartója.

3/ M, e szerződés aláírásával ayilatlcozik, hogy az ll pontban megjelölt tevékenység végzésére
jogosult, rendelkezik e tevékenység végzéséhez szükséges feltételekkel, szakmai jártassággal, betartja

továbbá a munkavédelmi, balesetvédelmi, kömyezetvéolelmi stb. előírásokat, ezek elmulasztásából
eredő valamennyi kárért felel.

4! Felele megállapodnak, hogy a M külön jelzése esetén Önkormányzat kijelölt dolgozói a
munkavégzés során felügyeleti támogatást, valamint a jóbb és hatékonyabb munkaszervezés

érdekében, megfelelőheh/ismeretük alapjánutbatgazrtástnyújtanálc._

5/ ma az il pontban'me'gjelölttevekenységét az alábbiak szei-tilt végzi:

"

. -" label??? Wégé??? hllóllfgí llegílgllllffl ll mig . .-

.,

., kutya blei'ogás'án—altatolovedékkel ;

:

: élve fogó Csapda lábelye'zése, telepitési dij;

.,

:- kiszállási dij

—

-25 km.-es körzetben l—3 ebig a kisül—lás:

" .

.,

— 25 lem-es körmtérrkiviilr

%

—

vadbefogás,élőlielyül'cre'-váló"viss'TZaszállitás

; , .

'.

.:

!, - _

, .

§

:

__ ,

.

_

'

*

_

25 000 B
l0.000 Ft/ lövés

' 4.000 Ft/ nap.

? '

,

.j'

. 120 PUlcm

10.000 Ft

*l20 Ft/km

'

l0000 Ft/clb

., vaclbefogás ,kóbor ebek befogása reiiclelésrelta a kiszállás
eredménytelen

.

.

4.000 Ft/ó

egyéb esetekben egyedi megbeszeles tárgyát kepezi a szolgáltatás árának
meghatározása.

6! Megrendelő á KMA

feladatantalg ellátását, különösen az állatok tartásának feltételeit

megtekintheti.

7/ KMA nyilvántartást vezet a befogott állatoktól, rögzíti a befogás helyét, idejét, valamint az állatok
azonosítására alkalmas fajtajegyelcet.

lül/lá a befogott állatok esetében ellenőrzi, hogy az állat tartalmaz-e egyedi azonosításra szolgáló
számtetoválást, nyakörvet vagy mllcroelrípet.

KMA a befogott ebeket a vonatkozó rendeletek szerint, líl napig tartani köteles. Ez idő alatt
Megrendelonek meg kell kísérelni az ebek tulajdonosnak történő visszaadását Az állatok
leoltása,örökbeadása csak a 14. nap elteltével történhet

el MA az ebek befogásakor számla kiállítására jogosult, á számla kezbezve'tele'től számított 8 nap
fizetési határidővel. A számlaösszeget á Megrendelő átutalással fizeti meg a KMA Korona
Tnknreltszövetkezet 5543913'74683'7357-llllbllllllllll szamnszámlajnra

9/ Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a kijelölt fizetési határidőtől számított 15 nap
elteltével sem tesz eleget, engedélyezi IMA számára 'besze'desl megbízás benyújtását, a KMA által
kibocsájtott, szerződésen alápnló számlábanfeltüntetettösszeg erejéig.

30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a KMA jogosult a szerződés azonnali hatályú
felmondására.

lll/ (telen szerződést a Felele

—tól , határozatlan ldetg kötik.

Ill! Jelen szerződést a Megrendelő es lül/EA, mint akaratnkkál mindenben megegyezőt, elolvasás es
ertelmezes után jóváhagyólag írnak alá.
'— *
Megállapodnak, hogy az esetleges jogvitákat tárgyalásos úton rendezik, amennyiben erre lehetöseg

nincs, a Salgótarjáni Városi Bíróság krzárólagos illetékessege't kötik ki. A jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben a Ptk. szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései az irányadóak.

Salgótarján, 2019

Megrendelő

__ _

KMA

aéatem szeazőóés
amely létrejött
—
- egyrészről a Karancsság község Önkormányzat (3163 Karancsság, Kossuth út Bász),
06—32/400-345;

06-32/500-000 Bak; 06n32/400—345,

e-mail:

karancssagGglobonethu — képviseli Tóth Tihamér polgármester, mint Bérbeadó (a
továbbiakban Bérbeadó)

—

másrészről a kisherceg Tűz és Munkavédelmi Kft., (Székhely: 3163 karancsság,
Kossuth út 58., Adószám: 25038947—2—12; képviseli: Herczeg Zoltán ügyvezető;
telefonszáma: 32/418—474; e—mail: kisherceglüSCngmailtom), mint Bérlő,

együttesen Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

az A szerződés tárgya:
Szerződő felek egyező akaratukkal a kölcsönös érdekeikre tekintettel jelen szerződéssel
megállapodnak abban, hogy Bérbeadó bérbe adja Bérlőnek a Karancsság Község
Önkormányzat tulajdonát képező, Bérbeadó kezelésében lévő Karancsság, Kossuth út 60 sz.
ingatlanon található hátsó telket, és a rajta található garázst. (a továbbiakban;

Bériemény) határozatlan időtartamra, szerszámok gépjárművek támfása C'e'ű'áód/
az alábbiak szerint.

a, aal—ree díj:
Z.].uFelek a bérleti díjat

uuuuuuu Walt-"t ar- ÁBA/hó összegben határozzák meg.

2.2. Bérlő köteles számla ellenében, a számlán megjelölt határidőig átutalással, Bérbeadó
............................................................ számú bankszámlájára megi-izetni a bérleti díjakat
2.3. Bérbeadó Bérlő késedelmes fizetése esetén a Ptk., szerinti késedelmi kamat

felszámítására jogosult.

'

3, Bérbeadó kötelezettségei:
Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérlemény zavartalan használatát a bérlet
tartama alatt Bérlő számára folyamatosan biztosítja,

4, Bérlő kőteiezettségeiz

4.1. Bérlő a Bérleményt csak érvényes hatósági és egyéb engedélyek birtokában
használhatja és a Bérleményen végzett tevékenységére felelősségbiztosltást köt, aminek
elmulasztásából eredő károkat viseli.

4.2. Bérlő köteles a bérlemény üzemeltetésére vonatkozó működési rendet, a vonatkozó
villamossági, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi előírásokat
betartani, amelyek elmaradása miatt bekövétkezett kár, kiszabásra kerülő hatósági

büntetés megtérítése, valamint a kárelhárítás őt terheli,

4.3. Bériő Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával változtathatja meg Bérleményen

folytatott tevékenységét. A bérleti jog nem ruházható át harmadik személy részére,

4.4 Bériő köteles a Bérleményt és annak használatával összefüggésben a bérlemény
tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni.,
4-5. Bérlő a bérleti szerződés megszűnése után köteles a Bérleményt tisztán, eredeti és
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni Bérbeadónak,

4.6. A bérleti szerződés megszűnése esetén Bérlő cserebelyiségre, másik elhelyezésre,
sem bármilyen kártérítésre, vagy kártalanításra nem jogosult.,
Bérlő

4.7,

biztosítani,

köteles tevékenysége során az Ingatlan

az

üzemszerű

rendeltetésszerű

működéshez szükséges feladatokat,

használatát

karbantartásokat,

javításokat ellátni, beleértve a téliesítési munkákat is.

4.8. Az Ingatlan üzemszerű működésével összefüggő költségei —— köztük a közüzemi
költségek is —, valamint karbantartási, állagmegóvási munkáinak költségei teljes
egészében a Bérlöt terhelik,
49. Bérlő köteles az ingatlanon keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni.

4.10.

Az

Ingatlan

vagyonbiztosítása

a

Tulajdonos

feladata,

Bérlő

köteles

a

tevékenységével összefüggően felelősségbiztosítást kötni.

S:, a szerződés érvényessége:

5.1.Jelen szerződést Felek határozatlan- időre kötik, amely további pályáztatás nélkül

meghosszabbítható abban az esetben, amennyiben a tulajdonos Karancsság Község
Önkormányzata továbbra is a Kisherceg Tűz és Munkavédelmi Kft. kezelésébe adja az
—
Ingatlant.
5.2, Felek kijelentik, hogy jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szüntethető

meg.,
S.B.Jielen szerződés rendes felmondással - idő előtt — egyik Fél részéről sem mondható
fel.

5,4.Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja abban az esetben, ha
e

Bérlő a bérleti díjat az esedékességet követő harminc napon belül felszólításra sem
fizeti meg, vagy

e

a bérleményre vonatkozó működési rendet súlyosan vagy több esetben megsérti.

69 Egyéb renóeikezésekz
6.1,

Felek rögzítik,

hogy kapcsolattartó

Bérbeadó részéről:

Tóth Tihamér

polgármester (tel: 32/400—345) Bérlő részéről: Herczeg Nándor ügyvezető (tel:

32/418—474),
6.2.

Bérlő nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3.§

(1) bekezdés 1. pont szerinti átlátható szervezet, Bérlő a szerződés aláírásával
nyilatkozik arról, hogy a vele közvetlen, vagy közvetett jogviszonyban a szerződés
teljesítése során kizárólag természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló

2011. évi CXCVL törvény 3,§ (1) bekezdésének ii, pontjában nevesített átlátható
szervezet vesz részt.,

6.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvita felmerülése esetén a
Salgótarjáni Járásbr'róság kizárólagos illetékességét kötik ki

Szerződő felek jelen szerződést elolvasták és azt közösen értelmezték, amelyet követően azt,

mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá,
Karancsság,2019. május

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Bérbeadó

Bérlő

Tisztelt Tóth Tihamér Sándor Polgármester Úr!

Örömmel számolunk be Önnek arról, hogy a Nógrád Megyei Hírlap 20l9—ben
újra elkészíti Nógrád megye Almanachját.
,
Célunk ezzel, hogy bemutassuk a megye valamennyi települését a 2019.
esztendő egy—egy adott napján, majd egy kötetben ezeket megjelentetve,
létrehozzunk egy kordokumentumot.
Bár az Almanach oldalai a településekről egy adott napon készülnek, fontos
tartalmi eleme lesz egy, az elmúlt öt év változásairól, fejlődéséről szóló riport,
illetve egy beszélgetés a polgármesterrel.
Az első Almanach oldal 2ől9. május 2-án jelenik meg, ezt követően l36
megjelenési napon át és 20l9. szeptember 30-ig kap helyet a Nógrád Megyei
Hirlap 6., illetve l2. oldalán.
A
A sorozat befejezése után a napilapban megjelenő oldalak összegyűjtve egy
kötetben, díszes kiadásban is megjelennek, amely kötet igy már valóban egy
kordokumentum, pillanatfelvételek lenyomata a 20l9. évi Nógrád megyéről.

Tisztelt Tóth Tihamér Sándort Kiadónk felajánlja Karancsság település számára
az Almanachban való megjelenés lehetőségét. Ezért mindössze egy jelképes
dijat kérünk, amelyet a települések nagyságát, teherbíró képességét figyelembe
véve állapítottunk meg.
Ez alapján Karancsság település 80.000 Ft 4— 27% áfa összegű támogatásért
kerülhet be a kiadványba. Az összegért biZtositjuk a lapban egyeztetett
időpontban való megjelenést (lásd: megjelenési időpontok), újságírói
konzultációt a település vezetőjével a megjelenő témákról, illetve egy példányt a
díszkiadásból.
Tisztelt Polgármester Úr? Kérem, 20l9. április 23-ig jelezzen vissza,
csatlakoznak-e a Nógrád megyei Almanach 20l9 kiadványhoz, illetve mikor
kerülhet sor a személyes találkozóra és megbeszélésre.

Salgótarján, ZOl 9. április l5 .

Tisztelettel:

Varga Ottó
főszerkesztő

" , Vida Károly
megye.—i üzletszervezési vezető

Megielenési időpontok:

Minden nap egy település jelenik meg a Nógrád Megyei Hírlapban május 2. és
szeptember 30. között. Az időpontokat érkezési sorrendben rögzítjük. Már
foglalt dátum esetén az ahhoz a legközelebbi szabad időpontra időzítjük a
megáelenést. A május 2. és június 30. közt megjelenő települések számára a
július l. és szeptember BG. közti időszakban plusz egy negyed oldalas
megjelenést biztosítunk a napilap ,,megyei körkép" oldalainak egyikén.

Napirend
1.

Javaslat az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési elj árás
eredményének megállapítására
Előterjesztő: Schirling István jegyző, Előkészítő és Bíráló Bizottság elnöke (írásos)

