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J E G Y Z Ő K Ö NY V : 

 

 

Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5. napján 16 órakor 

megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

A Képviselő-testület 6 fővel jelen van. Az ülésről távol maradt: Bukodi Jánosné, Dönti Károly 

és Inczeffy Szabolcs képviselő. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Török László képviselő  

 

Meghívottak: 

Sándor István Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

dr.Buzáné Icsó Zsuzsanna  Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.ügyvezetője 

Szűcs Jánosné Óvodavezető 

Gergelyné Kopcsó Eszter  Könyvtárvezető 

Boros Tibor  Ócsa Városi Polgárőrség 

Jarábik Klára Egressy Gábor Kft. kulturális igazgatója 

Tvaruskó Zoltán Közbiztonságért Alapítvány képviselője 

 

Bukodi Károly polgármester: Köszönti a Képviselő-testület megjelent tagjait. 2014. február 

5-én (szerdán) 16.00 órára összehívott rendkívüli képviselőtestületi ülést megnyitja.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámban 6 fővel jelen van és határozatképes.  

Bukodi Jánosné jelezte távolmaradását, Dönti Károly és Inczeffy Szabolcs képviselő nem 

jelezte távolmaradását. Az ülés megtartására Ócsa Város Önkormányzat hivatali épületében a 

tanácsteremben kerül sor. 

 

NAPIREND: 

 

1./ Tárgy:   …/2014./…/ számú rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről 

      Előadó:     Bukodi Károly polgármester 

 

2./ Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek bérbeadása (Halászy Károly Általános 

Iskola) kapcsán meghozott határozat módosítása 

      Előadó: Bukodi Károly polgármester  

 

3./ Tárgy: Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról  

(049/7, 049/8, 049/9, 049/10, 049/11 hrsz.) 

     Előadó:       Bukodi Károly polgármester  
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1.napirend tárgya: …/2014./…/ számú rendelet-tervezet Ócsa Város Önkormányzat 

2014. évi költségvetéséről 

 

Bukodi Károly polgármester: Azt gondolja, hogy volt egy koncepció, volt egy Gazdasági 

Bizottság, első olvasatban is már szavaztak róla.  Akkor nem merültek fel kiegészítések 

javaslatok, úgy gondolja, hogy rendben volt a költségvetés. Azért megkérdezi, hogy itt a 

végszavazás előtt valakinek még észrevétele van-e.  

 

dr.Szabó György jegyző: Rövid észrevétele  van. A rendelet-tervezet preambulumában 

jogszabályváltozás miatt az alábbi szöveg kerül be: 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.  

 

Bukodi Károly polgármester: Szeretné még egy-két szót szólni, már csak azért is, mert 

ebben a hiányos felállásban is, de ennek a Képviselőtestületnek ez az utolsó benyújtott 

költségvetése ebben a ciklusban.  Mint ahogy eddig is, 2011-2012-2013-ban, 2014-ben is egy 

jól előkészített és megalapozott költségvetés került a Képviselő-testület elé. Bár az elmúlt 

években csak öt igennel, de többséggel mentek át az akkori költségvetések, de az élet azért 

bizonyította, hogy ezek jó költségvetések voltak, hiszen sem az intézményeik, sem a hivatal 

működése, sem a közvilágítás, sem semmi nem került olyan helyzetbe, ami a költségvetés 

miatt jött volna létre.  Tehát jó költségvetéseket készítettek azok, akik ezzel foglalkoztak.  

Úgy gondolja, hogy nincs ez másként most sem és nemcsak azért, mert ahogyan a 

Képviselőtársai látták, a könyvvizsgáló is azt írta, hogy megalapozott és elfogadható ez a 

költségvetés, hanem azért is, mert mint a hivatalban látta, részesen nem mindig volt, mert 

Alpolgármester urat bízta meg a költségvetés készítésével – mint eddig mindegyik évben – 

mind a jelenlévő és jelen lenni nem tudó intézményvezetők mennyit dolgoztak ezen a hivatal 

dolgozóival együtt. Azt is lehetett látni, hogy a civil szervezetek, akik támogatást kértek, 

legyen az a Polgárőrség, vagy a Közbiztonságért Alapítvány is, nyújtott be költségvetést. Ők 

sem vették félvállról. Képviselőkkel ellentétben Ők itt vannak és érdekli Őket a költségvetés. 

Látta azt a munkát, amit ezek az emberek a 2014. évi költségvetésbe beletettek. Ez, majdnem 

azt mondta, hogy egy szerethető költségvetés, de szerethetőt az Egervári Sanyi bácsi mondott 

a magyar válogatottra, azután leszerepeltek, Ő meg nem szeretne így járni, hogy szerethető 

költségvetés is lesz ebből. Ez egy vállalható, és 2014. évben végrehajtható költségvetés, ami 

most itt a végszavazás előtt a Képviselő-testület előtt van.  Ez a költségvetés tartalmaz 

mindent, amitől 2014-ben a város mozogni és élni tud. Ebben a költségvetésben vannak az 

intézményeknek a működési feltételei, benne vannak a pályázati önrészek, de benne vannak a 

szociális juttatások is, – legyenek azok segélyek, vagy bármilyen más jellegű juttatások - 

benne vannak támogatások, az ócsai egyházak támogatása, a gyerekek révfülöpi 

táboroztatása, a szabadidős tevékenység eltöltése, az Egressy Gábor Szabadidő Központ 

költségvetése is. Ócsa Város közbiztonságának a maximalizálása is benne van, hiszen a 

polgárőrség működéséhez is hozzájárulnak, a Közbiztonságért Alapítványhoz is. Mind-mind 

azok a dolgok vannak a költségvetésben, amitől 2014-ben  a város működni tud.  Aki nem 

tudja ezt a költségvetést támogatni, az a város működését nem tudja támogatni. A szociális 

juttatásokat és mindazt, amivel a város lélegzik, azt nem tudja támogatni. Ezért szomorú, 

hogy képviselők nincsenek jelen egy ilyen szavazáskor, akármi is lenne a véleményük, de  

most nem egy mikrofonvásárlásról szavaznak.  Ez a költségvetés vállalható és véghezvihető 

2014-ben. Ezek után arra kéri a Képviselőtestületet, hogy szavazzanak és kéri a Jegyző úrtól, 

hogy név szerinti szavazást kér a 2014. évi költségvetésről. 
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Horváth Tamás alpolgármester: Megköszöni az intézményvezetőknek és mindenkinek, 

akivel a költségvetés készítésekor együtt dolgozott. Véleménye szerint, köszönhetően a 

Kormánynak, ilyen jó költségvetése nem volt a városnak, minta 2014. évi. Gondol a 

konszolidációra és sok minden egyébre. Ez nem jelenti, hogy mindenre jutni fog, de a 

hiányaik a korábbiakhoz képest megszűntek. Gyakorlatilag nullás a költségvetés a -30 millió 

vésztartalék mellett. Köszöni az intézményeknek is, hogy megértették a spórolást. Nem 

emlékszik arra, hogy ilyen az elmúlt időszakban lett volna.  Az utánuk jövőknek sokkal 

könnyebb lesz az elkövetkezendő években.  

 

Bukodi Károly polgármester: Költségvetéshez kötődően, de először az önkormányzat 

adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségeinek megállapításáról kér szavazást a következő 

határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei 

összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) 

változatlan formában jóváhagyja.  

 

Melléklet a 20/2014./II.5./számú határozathoz: 

Ócsa Város  Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek bemutatása 

     
Ezer forintban! 

MEGNEVEZÉS 
Sor-

szám 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség összegei 
ÖSSZESEN 

7=(3+4+5+6) 

2015. 2016. 2017. 

1 2 3 4 5 7 

Helyi adók 01     344 000         350 000         350 000          1 044 000     

Osztalék, koncessziós díjak 02                        -       

Díjak, pótlékok, bírságok 03       11 500           12 000           12 000               35 500     

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű 

jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó 

bevétel 

04     101 000           41 000           41 000             183 000     

Részvények, részesedések értékesítése 05                        -       

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó 
bevételek 

06                        -       

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07                        -       

Saját bevételek (01+… .+07) 08     456 500         403 000         403 000          1 262 500     

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a  09     228 250         201 500         201 500             631 250     

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési 

kötelezettség (11+…..+17) 
10               -                     -                     -                        -       

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11                        -       

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12                        -       

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13                        -       

Adott váltó 14                        -       

Pénzügyi lízing 15                        -       
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Halasztott fizetés 16                        -       

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17                        -       

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(19+…..+25) 

18       30 000           20 000           10 000               60 000     

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19       30 000           20 000           10 000               60 000     

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20                        -       

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21                        -       

Adott váltó 22                        -       

Pénzügyi lízing 23                        -       

Halasztott fizetés 24                        -       

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25                        -       

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26       30 000           20 000           10 000               60 000     

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 

(09-26) 
27     198 250         181 500         191 500             571 250     

 

 

 

A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

20/2014.II.5./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható 

összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában 

jóváhagyja.  

 

Melléklet a 20/2014./II.5./számú határozathoz: 

Ócsa Város  Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek bemutatása 

     
Ezer forintban! 

MEGNEVEZÉS 
Sor-

szám 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség összegei 
ÖSSZESEN 

7=(3+4+5+6) 

2015. 2016. 2017. 

1 2 3 4 5 7 

Helyi adók 01     344 000         350 000         350 000          1 044 000     

Osztalék, koncessziós díjak 02                        -       

Díjak, pótlékok, bírságok 03       11 500           12 000           12 000               35 500     

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű 

jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó 
bevétel 

04     101 000           41 000           41 000             183 000     

Részvények, részesedések értékesítése 05                        -       
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Vállalatértékesítésből, privatizációból származó 

bevételek 
06                        -       

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07                        -       

Saját bevételek (01+… .+07) 08     456 500         403 000         403 000          1 262 500     

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a  09     228 250         201 500         201 500             631 250     

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési 

kötelezettség (11+…..+17) 
10               -                     -                     -                        -       

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11                        -       

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12                        -       

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13                        -       

Adott váltó 14                        -       

Pénzügyi lízing 15                        -       

Halasztott fizetés 16                        -       

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17                        -       

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(19+…..+25) 

18       30 000           20 000           10 000               60 000     

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19       30 000           20 000           10 000               60 000     

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20                        -       

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21                        -       

Adott váltó 22                        -       

Pénzügyi lízing 23                        -       

Halasztott fizetés 24                        -       

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25                        -       

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26       30 000           20 000           10 000               60 000     

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 

(09-26) 
27     198 250         181 500         191 500             571 250     

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

Bukodi Károly polgármester: Most kéri a költségvetési rendeletre a szavazást, öt igen 

szükséges az elfogadáshoz. Kéri a Jegyző urat a név szerinti szavazás rögzítésére. Ismerteti a 

rendelet-tervezetet: 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el.  

1.A rendelet hatálya 

1.§. 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Ócsai Polgármesteri 

Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) 

terjed ki. 

2. A költségvetés címrendje 
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2.§ 

Ócsa Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és az önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szervek alkotnak egy címet. Alcímet alkotnak az önkormányzaton 

belül az önállóan működő költségvetési intézmények.  

 

(1) Az Önkormányzat a költségvetési szervek címrendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

a.) Polgármesteri Hivatal, 

b.) Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde, 

c.) Falu Tamás Könyvtár, 

d.) Nemzetiségi Önkormányzat: 

d/a) Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

(2) Az Önkormányzat 

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: 

a.a) Ócsai Polgármesteri Hivatal. 

a.b) Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

b) Önállóan működő költségvetési szervei: 

b.a) Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde 

b.b) Falu Tamás Könyvtár 

3. A költségvetés bevételei és kiadásai 

3.§. 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

 A kiadási és bevételei főösszegét: 973.962 eFt-ban, azaz: 

kilencszázhetvenhárommillió-kilencszázhatvankettőezer  forintban határozza meg. 

 

(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg 

összege -30.000 eFt. 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési 

kiadások 4. sor) (+/-) 

- 30.000 

   
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY 

ÖSSZEGE  

 Ezer forintban 

1. 2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. 

oszlop 24. sor) 
             7.717    
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2. 2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. 

oszlop 27. sor) 
            22.283 

3. 2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)             30.000 

   a.) működési egyenleg:    -  7.717 eFt 

   b.)  felhalmozási egyenleg: -  22.283 eFt 

 (3)  A költségvetési egyenleget 30.000 eFt-os fejlesztési hitel felvételével és az érvényben 

lévő folyószámla hitelszerződés rendelkezésre álló keretéből tudjuk finanszírozni.  

4.§. 

(1) A 3.§. (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 

1.1 számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 
 

  Önkormányzati működési bevétel:     439.900 eFt 

  ebből:  

   1.) Közhatalmi bevétel     380.500 eFt 

   2.) Intézményi működési bevétel     28.400 eFt 

   3.) Működési célú átvett pénzeszközök    31.000 eFt 

(3) Önkormányzati működés támogatásai     403.062 eFt 

 

(4) Felhalmozási bevételek:       131.000 eFt 

  ebből: 

1.) Felhalmozási bevételek   101.000 eFt 

   2.)   Finanszírozás bevétel      30.000 eFt 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:      973.962 eFt 

 

(1) Önkormányzat  működési kiadásai:     830.679 eFt 

ebből: 

  1.) Személyi juttatások     242.647 eFt 

  2.) Munkaadókat terhelő járulékok     61.393 eFt 

  3.) Dologi kiadások     365.688 eFt 

 4.) Egyéb működési célú támogatások Áh-kívülre 160.951 eFt 

  ebből: 

4.1. Céljellegű támogatások   144.451 eFt 

4.2. Szociális kiadások      16.500 eFt 

 

(2) Felhalmozási költségvetés kiadásai:     123.283 eFt 

  ebből: 

  a.) Intézményi beruházások      14.000 eFt 

  b.) Felújítások        52.742 eFt 

  c.) Lakástámogatás            900 eFt 
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d.) Egyéb felhalmozási  kiadások                                    55.641 eFt 

(3) Tartalékok        20.000 eFt 

 ebből: 

  Általános tartalék       20.000 eFt 

 (4) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek         - 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:       973.962 eFt 

 

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. számú mellékletek 

részletezik. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) 

feladatai 

1. Kötelező feladatok 

- városüzemeltetés 

- vagyongazdálkodás 

- közvilágítás 

- utak karbantartása 

- egészségügyi alapellátás biztosítása 

- alapfokú oktatáshoz feltételek biztosítása 

2. Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

3. Állami, államigazgatási feladatok 

- helyi jogalkotás 

- építésügyi helyi igazgatás 

- adóigazgatás 

- szociális igazgatás 

- közterület-felügyelet 

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. számú melléklet részletezi. 

5. §. 

 (1) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó 

fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása 

szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető 

ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) 

költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik. 

 (2)  Az Önkormányzat a hiány összegét külső forrás bevonásával finanszírozza. A 

hitelműveletekkel kapcsolatos feladatellátással a 2014. évi költségvetési rendelet 

megalkotását követően megbízza a Polgármestert. 

 Az Önkormányzat kiadásainak fedezésére a rendelkezésre álló folyószámlahitel keret 

igénybevétele szükséges.  

 (3)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves hitelképességének felső határát az 

összetett szabályozás (2011. évi CXCIV. tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról, 

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól) alapján a következő 

módon állapítja meg.  

 (4)  Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes 

fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik 

évben sem haladhatja meg az Önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át. Saját 
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bevételnek minősülnek a helyi adók, a saját tevékenységből, vállalkozásból és az 

önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és 

bérleti díj, átvett pénzeszközök, külön törvény szerint az Önkormányzatot megillető 

bírság, pótlék, díj, továbbá az Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 

 

6.§. 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad 

pénzeszközöket a folyószámla vezető pénzintézetnél, a bank által biztosított 

legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.  

 

(2) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként az 5.számú tájékoztató tábla   mutatja. 

 

A költségvetés részletezése 

7.§. 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők 

szerint állapítja meg: 

 (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az  

5. melléklet részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 

számú melléklet szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az 8. 

számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

8.§. 

 (1) Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6.számú tájékoztató szerint 

határozza meg. 

 (2) A Polgármester és az Alpolgármester valamint a Képviselő-testület által 2014. évben 

támogatásokra fordítható keretösszegét az 6. számú tájékoztató tartalmazza. 

 (3) Az Önkormányzat által a 2014. évben támogatni kívánt szervezetek 

megnevezését és a hozzá rendelt összegeket az 6. számú tájékoztató tartalmazza. A 

támogatásokról minden esetben szerződést kell kötni és el kell számoltatni a támogatott 

felet.  

 (4) A Képviselő testület a 2014. évre összegszerűen nem tervez adóelengedésből, 

adókedvezményből, ingatlanértékesítési engedményből származó közvetett támogatást.  

9.§. 

 (1) Ócsa Város Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeit,  döntések 

számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a   
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2. számú tájékoztató tábla tartalmazza. 

 (2) Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a  

 4. számú tájékoztató tábla tartalmazza. 

 

10.§. 

A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 

polgármesteri hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves  

(engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 

szervenként, a 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., számú melléklet szerint határozza meg. 

 

11.§. 

(1)  A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételi előirányzatát 

970.392 eFt-ban határozza meg.  

 (2) A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatát 

970.392 eFt-ban határozza meg. 

Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.1. számú melléklet tartalmazza. 

 (3) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú  

finanszírozási kiadások összege: 354.362 eFt, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

átadott összeg 12.000 eFt. 

 (4) Az Önkormányzat létszámkerete 8 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 18 fő. 

 

12.§. 

(1) A Képviselő- testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi előirányzatát 

138.790 eFt-ban határozza meg. 

 Intézményi működési bevétel:         490 eFt 

 Önkormányzati támogatás:    138.300 eFt 

 (2) A Képviselő- testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatát 

138.790 eFt-ban határozza meg. 

 Személyi juttatások:    78.806 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.   18.784 eFt 

 Dologi kiadások:    41.200 eFt 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait az 9.2 

számú melléklet tartalmazza. 

 (3) A Képviselő-testület 2014. évre az Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft.  

 (4) A hivatal létszámkeretét 25 főben állapította meg. 

 

13.§. 

(1) A Képviselő- testület a Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2014. évi bevételi előirányzatát 211.090 eFt-ban határozza meg.  

 Intézményi működési bevétel:      3.000 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   208.090 eFt 

 (2) A Képviselő- testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2014. évi  kiadási előirányzatát 211.090 eFt-ban határozza meg. 

  Személyi juttatások:    126.221 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.     34.177 eFt 

  Dologi kiadások:      50.692 eFt 
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  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                 - 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait az 9.3 számú melléklet tartalmazza.  

 (3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 59 + 6 főben állapítja meg. 

 

14.§. 

 (1)  A Képviselő- testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2014. évi bevételi 

előirányzatát  8.052 eFt-ban határozza meg.  

Intézményi működési bevétel:      80 eFt 

  Önkormányzati támogatás:             7.972 eFt 

 (2) A Képviselő- testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2014. évi kiadási előirányzatát 

8.052 eFt-ban határozza meg. 

  Személyi juttatások:               3.860 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.                 870 eFt 

  Dologi kiadások:               3.322 eFt 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                - 

A önállóan működő Falu Tamás Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4 

számú melléklet tartalmazza. 

(3) A Képviselő-testület a létszámkeretét 2 főben állapítja meg.   

  

15.§. 

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 20.000 eFt általános tartalékot állapít meg.
 
A 

tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-

testület fenntartja magának. 

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett 

létszámát 100 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 18 főben állapítja 

meg a Képviselő-testület. 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

16.§. 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg a személyi 

juttatások évközi előirányzat maradvány szolgálhat. Ennek fedezetére a személyi 

juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére 

fordítható forrás szolgálhat. 

(5)  Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása 

nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás 

növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak 

be, nem teljesíthetők. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. 
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17.§. 

(1)     Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek: 

a) Az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott 

támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával 

használhatják fel; 

b) Számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg 

rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés 

szerint.  

(2)     Az Önkormányzat: 

a) Köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, 

b) A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást 

felfüggeszteni. 

(3) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 

felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.  

 

18.§. 

 (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi 

önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is 

hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen 

jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 

egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben 

nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.  

 (2) Az év közben céllal biztosított központi támogatások felhasználásáról, valamint  

az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások 

miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő 

elkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján félévente dönt. 

 

19.§. 

 (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben 

kialakított számviteli rendjét számviteli politikában és 

számlarendjében rögzíteni. 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás 

            vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás 

            figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 

            A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt 

            terheli. 

(3) Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások 

           felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv pénzellátásáról az Önkormányzat  

köteles gondoskodni a finanszírozási terv alapján. Az Önkormányzat a tervtől év 

közben eltérhet, ha az nem veszélyezteti az intézmény működését.  

(5)  A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását 

biztosítani kell a hatályos jogszabályok szerint. 

(6) Az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az évközi 

előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 
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20.§. 

(1) Ócsa Város Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX- 

törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet 

vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó 

bevétel éves előirányzatának 50%-a. 

(2) A korrigált saját folyó bevétel: korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek 

(tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel 

éves előirányzatának 50%-a, és a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások 

beszedéséből származó bevétele. 

(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat pótlék-, és díjbevétele, a 

kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az 

osztalékbevétel, azon Önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, 

üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon 

vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az 

Önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az Önkormányzat egyéb sajátos 

bevételei. 

(4) Az Önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, egyéb adósságot 

keletkeztető ügyletekhez a Kormány hozzájárulása szükséges, melynek feltételeit a 

2011. évi CXCIV. Stabilitási törvény (10. § (8), (8.a), (.b) bekezdése határoz meg. 

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának 

mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió 

forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az 

irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által 

finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha 

az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – 

önkormányzati biztost jelöl ki. Az Önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos 

kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, vagy rövidebb 

időtartam, lejárat esetén is kötelezővé teheti.  

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 

tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt 

esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében. 

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében 

a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a 

Képviselőtestület gyakorolja 

(9) Az önkormányzati költségvetési intézmények – az Önkormányzat kivételével – 

pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel. Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-

testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.  

Az önkormányzati költségvetési intézmények: 

a) kezességet nem vállalhatnak 

b) értékpapírt nem vásárolhatnak 

c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, 

d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az 

esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő 

teljesítését nem veszélyezteti 

e) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.  

(10)  A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 

15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 

október 31-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.  
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 5. Az előirányzatok módosítása 

21.§. 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.  

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben 

módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A 

polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a 

Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belül és a rovatok között 

átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások 

előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az 

előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.  A 

költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 

számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 

juttatások terhére növelhető. 

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 

polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 

előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - félévenként (a döntése szerinti 

időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év 

közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület 

elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 

költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt 

előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 

Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

6. A gazdálkodás szabályai 

22.§. 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 

felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és 

az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, 

egyéb előirányzatokkal a 239/2010.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozattal 

elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 

(3) Az költségvetési szervek számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok 

szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. 

(4) A költségvetési szervek feladataik ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly 

módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos 

felhasználását. 

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 

működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve 
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a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség 

a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

 

23.§. 

 (1) Az Ócsai Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi 

előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 

nyilvántartást vezeti. 

(2) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, 

amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak. 

(3) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja 

meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló 

jogszabályoknak megfelelően. A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-

testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az 

állami hozzájárulást átadja. A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az 

intézményvezető teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik. 

(5) Az Önkormányzat költségvetési szervei használatában, illetve kezelésében lévő és 

feladatai ellátáshoz feleslegessé vált eszközöket, gépeket, berendezéseket, a  

polgármester engedélyével nyilvános versenytárgyalás útján, a legkedvezőbb 

ajánlatot tevő részére köteles értékesíteni, egyéb esetekben az Önkormányzat 

érvényes vagyonrendelete az irányadó. 

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

24.§. 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 

keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért 

az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető 

felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőrzési kézikönyv útján 

gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző 

köteles gondoskodni. 

8. Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése 

25.§. 

Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 11. sz. melléklet tartalmazza, 

250 eFt kiadási és bevételi főösszeggel.  

9. Záró és vegyes rendelkezések 

26.§. 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától 

kell alkalmazni. 

Bukodi Károly     Dr. Szabó György 

               polgármester                  jegyző 
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly polgármester  igen 

Horváth Tamás alpolgármester igen 

Buza Ernő képviselő   igen 

Dr.Gallai Zoltán képviselő  igen 

Kardos Zoltán  képviselő  igen 

Török László képviselő  igen 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 6 igen (egyhangú) 

szavazattal megalkotta a 

 

1/2014./II.6./számú RENDELETET 

Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 

1.A rendelet hatálya 

1.§. 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Ócsai Polgármesteri 

Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) 

terjed ki. 

2. A költségvetés címrendje 

 

2.§ 

Ócsa Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és az önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szervek alkotnak egy címet. Alcímet alkotnak az önkormányzaton 

belül az önállóan működő költségvetési intézmények.  

 

(3) Az Önkormányzat a költségvetési szervek címrendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

e.) Polgármesteri Hivatal, 

f.) Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde, 

g.) Falu Tamás Könyvtár, 

h.) Nemzetiségi Önkormányzat: 

d/a) Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

(4) Az Önkormányzat 

b) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: 

a.a) Ócsai Polgármesteri Hivatal. 

a.b) Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

b) Önállóan működő költségvetési szervei: 

b.a) Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde 

b.b) Falu Tamás Könyvtár 

3. A költségvetés bevételei és kiadásai 

3.§. 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését: 
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 A kiadási és bevételei főösszegét: 973.962 eFt-ban, azaz: 

kilencszázhetvenhárommillió-kilencszázhatvankettőezer  forintban határozza meg. 

 

(3) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg 

összege -30.000 eFt. 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési 

kiadások 4. sor) (+/-) 

- 30.000 

   
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY 

ÖSSZEGE  

 Ezer forintban 

1. 2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. 

oszlop 24. sor) 
             7.717    

2. 2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. 

oszlop 27. sor) 
            22.283 

3. 2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)             30.000 

   a.) működési egyenleg:    -  7.717 eFt 

   b.)  felhalmozási egyenleg: -  22.283 eFt 

 (3)  A költségvetési egyenleget 30.000 eFt-os fejlesztési hitel felvételével és az érvényben 

lévő folyószámla hitelszerződés rendelkezésre álló keretéből tudjuk finanszírozni.  
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4.§. 

(4) A 3.§. (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 

1.1 számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

(5) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 
 

  Önkormányzati működési bevétel:     439.900 eFt 

  ebből:  

   1.) Közhatalmi bevétel     380.500 eFt 

   2.) Intézményi működési bevétel     28.400 eFt 

   3.) Működési célú átvett pénzeszközök    31.000 eFt 

(6) Önkormányzati működés támogatásai     403.062 eFt 

 

(7) Felhalmozási bevételek:       131.000 eFt 

  ebből: 

1.) Felhalmozási bevételek   101.000 eFt 

   2.)   Finanszírozás bevétel      30.000 eFt 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:      973.962 eFt 

 

(2) Önkormányzat  működési kiadásai:     830.679 eFt 

ebből: 

  1.) Személyi juttatások     242.647 eFt 

  2.) Munkaadókat terhelő járulékok     61.393 eFt 

  3.) Dologi kiadások     365.688 eFt 

 4.) Egyéb működési célú támogatások Áh-kívülre 160.951 eFt 

  ebből: 

4.3. Céljellegű támogatások   144.451 eFt 

4.4. Szociális kiadások      16.500 eFt 

 

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:     123.283 eFt 

  ebből: 

  a.) Intézményi beruházások      14.000 eFt 

  b.) Felújítások        52.742 eFt 

  c.) Lakástámogatás            900 eFt 

d.) Egyéb felhalmozási  kiadások                                    55.641 eFt 

(4) Tartalékok        20.000 eFt 

 ebből: 

  Általános tartalék       20.000 eFt 

 (4) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek         - 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:       973.962 eFt 

 

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. számú mellékletek 
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részletezik. Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) 

feladatai 

1. Kötelező feladatok 

- városüzemeltetés 

- vagyongazdálkodás 

- közvilágítás 

- utak karbantartása 

- egészségügyi alapellátás biztosítása 

- alapfokú oktatáshoz feltételek biztosítása 

2. Önként vállalt feladatok 

- fizikoterápia 

- labor helyi tevékenysége 

3. Állami, államigazgatási feladatok 

- helyi jogalkotás 

- építésügyi helyi igazgatás 

- adóigazgatás 

- szociális igazgatás 

- közterület-felügyelet 

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. számú melléklet részletezi. 

5. §. 

 (1) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó 

fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása 

szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető 

ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) 

költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik. 

 (2)  Az Önkormányzat a hiány összegét külső forrás bevonásával finanszírozza. A 

hitelműveletekkel kapcsolatos feladatellátással a 2014. évi költségvetési rendelet 

megalkotását követően megbízza a Polgármestert. 

 Az Önkormányzat kiadásainak fedezésére a rendelkezésre álló folyószámlahitel keret 

igénybevétele szükséges.  

 (3)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves hitelképességének felső határát az 

összetett szabályozás (2011. évi CXCIV. tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról, 

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól) alapján a következő 

módon állapítja meg.  

 (4)  Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes 

fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik 

évben sem haladhatja meg az Önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át. Saját 

bevételnek minősülnek a helyi adók, a saját tevékenységből, vállalkozásból és az 

önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és 

bérleti díj, átvett pénzeszközök, külön törvény szerint az Önkormányzatot megillető 

bírság, pótlék, díj, továbbá az Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 

 

6.§. 

 (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad 

pénzeszközöket a folyószámla vezető pénzintézetnél, a bank által biztosított 

legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.  

 (2) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként az 5.számú tájékoztató tábla   mutatja. 
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A költségvetés részletezése 

7.§. 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők 

szerint állapítja meg: 

 (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az  

5. melléklet részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 

számú melléklet szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az 8. 

számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

8.§. 

 (1) Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6.számú tájékoztató szerint 

határozza meg. 

 (2) A Polgármester és az Alpolgármester valamint a Képviselő-testület által 2014. évben 

támogatásokra fordítható keretösszegét az 6. számú tájékoztató tartalmazza. 

 (3) Az Önkormányzat által a 2014. évben támogatni kívánt szervezetek 

megnevezését és a hozzá rendelt összegeket az 6. számú tájékoztató tartalmazza. A 

támogatásokról minden esetben szerződést kell kötni és el kell számoltatni a támogatott 

felet.  

 (4) A Képviselő testület a 2014. évre összegszerűen nem tervez adóelengedésből, 

adókedvezményből, ingatlanértékesítési engedményből származó közvetett támogatást.  

9.§. 

 (1) Ócsa Város Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeit,  döntések 

számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a   

2. számú tájékoztató tábla tartalmazza. 

 (2) Ócsa Város Önkormányzatának 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a  

 4. számú tájékoztató tábla tartalmazza. 

 

10.§. 

A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 

polgármesteri hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves  

(engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 

szervenként, a 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., számú melléklet szerint határozza meg. 

 

11.§. 

(1)  A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételi előirányzatát 

970.392 eFt-ban határozza meg.  

(2) A Képviselő- testület az Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatát 

970.392 eFt-ban határozza meg. 

Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat tervezett bevételeit és kiadásait a 

9.1. számú melléklet tartalmazza. 
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 (3) Az előirányzatokon belül az intézmények részére átadásra kerülő működési célú  

finanszírozási kiadások összege: 354.362 eFt, a „Kertváros” Gyáli Kistérségnek 

átadott összeg 12.000 eFt. 

 (4) Az Önkormányzat létszámkerete 8 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 18 fő. 

 

12.§. 

 (1) A Képviselő- testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi előirányzatát 

138.790 eFt-ban határozza meg. 

 Intézményi működési bevétel:         490 eFt 

 Önkormányzati támogatás:    138.300 eFt 

 (2) A Képviselő- testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatát 

138.790 eFt-ban határozza meg. 

 Személyi juttatások:    78.806 eFt 

 Munkaadókat terhelő jár.   18.784 eFt 

 Dologi kiadások:    41.200 eFt 

Az önállóan működő Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait az 9.2 

számú melléklet tartalmazza. 

 (3) A Képviselő-testület 2014. évre az Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: 

 a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,  

 b) köztisztviselők éves cafeteria kerete bruttó 200.000 Ft.  

 (4) A hivatal létszámkeretét 25 főben állapította meg. 

 

13.§. 

(1) A Képviselő- testület a Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2014. évi bevételi előirányzatát 211.090 eFt-ban határozza meg.  

 Intézményi működési bevétel:      3.000 eFt 

 Önkormányzati támogatás:   208.090 eFt 

 (2) A Képviselő- testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 

Manóvár Bölcsőde 2014. évi  kiadási előirányzatát 211.090 eFt-ban határozza meg. 

  Személyi juttatások:    126.221 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.     34.177 eFt 

  Dologi kiadások:      50.692 eFt 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                 - 

Az önállóan működő Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár 

Bölcsőde tervezett bevételeit és kiadásait az 9.3 számú melléklet tartalmazza.  

 (3) A Képviselő-testület az intézmény létszámkeretét 59 + 6 főben állapítja meg. 

 

14.§. 

 (1)  A Képviselő- testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2014. évi bevételi 

előirányzatát  8.052 eFt-ban határozza meg.  

Intézményi működési bevétel:      80 eFt 

  Önkormányzati támogatás:             7.972 eFt 

 (2) A Képviselő- testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2014. évi kiadási előirányzatát 

8.052 eFt-ban határozza meg. 

  Személyi juttatások:               3.860 eFt 

  Munkaadókat terhelő jár.                 870 eFt 

  Dologi kiadások:               3.322 eFt 

  Ellátottak pénzbeli juttatásai:                - 
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A önállóan működő Falu Tamás Könyvtár tervezett bevételeit és kiadásait a 9.4 

számú melléklet tartalmazza. 

(6) A Képviselő-testület a létszámkeretét 2 főben állapítja meg.   

  

15.§. 

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 20.000 eFt általános tartalékot állapít meg.
 
A 

tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-

testület fenntartja magának. 

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett 

létszámát 100 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 18 főben állapítja 

meg a Képviselő-testület. 

 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

16.§. 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg a személyi 

juttatások évközi előirányzat maradvány szolgálhat. Ennek fedezetére a személyi 

juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére 

fordítható forrás szolgálhat. 

(5)  Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása 

nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás 

növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak 

be, nem teljesíthetők. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. 

 

17.§. 

(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek: 

c) Az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott 

támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával 

használhatják fel; 

d) Számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg 

rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés 

szerint.  

(5) Az Önkormányzat: 

c) Köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, 

d) A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást 

felfüggeszteni. 

(6) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 

felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.  
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18.§. 

 (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 

következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi 

önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is 

hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen 

jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, 

egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben 

nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.  

 (2) Az év közben céllal biztosított központi támogatások felhasználásáról, valamint  

az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások 

miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő 

elkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján félévente dönt. 

 

19.§. 

 (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben 

kialakított számviteli rendjét számviteli politikában és 

számlarendjében rögzíteni. 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás 

            vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás 

            figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 

            A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt 

            terheli. 

(3) Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások 

           felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv pénzellátásáról az Önkormányzat  

köteles gondoskodni a finanszírozási terv alapján. Az Önkormányzat a tervtől év 

közben eltérhet, ha az nem veszélyezteti az intézmény működését.  

(5)  A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását 

biztosítani kell a hatályos jogszabályok szerint. 

(6) Az Önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az évközi 

előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

 

20.§. 

(1) Ócsa Város Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX- 

törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet 

vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó 

bevétel éves előirányzatának 50%-a. 

(2) A korrigált saját folyó bevétel: korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek 

(tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel 

éves előirányzatának 50%-a, és a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások 

beszedéséből származó bevétele. 

(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat pótlék-, és díjbevétele, a 

kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az 

osztalékbevétel, azon Önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, 

üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon 

vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az 

Önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az Önkormányzat egyéb sajátos 

bevételei. 
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(4) Az Önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, egyéb adósságot 

keletkeztető ügyletekhez a Kormány hozzájárulása szükséges, melynek feltételeit a 

2011. évi CXCIV. Stabilitási törvény (10. § (8), (8.a), (.b) bekezdése határoz meg. 

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának 

mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió 

forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az 

irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által 

finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha 

az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – 

önkormányzati biztost jelöl ki. Az Önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos 

kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, vagy rövidebb 

időtartam, lejárat esetén is kötelezővé teheti.  

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 

tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt 

esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében. 

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében 

a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a 

Képviselőtestület gyakorolja 

(9) Az önkormányzati költségvetési intézmények – az Önkormányzat kivételével – 

pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel. Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-

testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.  

Az önkormányzati költségvetési intézmények: 

f) kezességet nem vállalhatnak 

g) értékpapírt nem vásárolhatnak 

h) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, 

i) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az 

esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő 

teljesítését nem veszélyezteti 

j) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.  

(10)  A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 

15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 

október 31-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.  

 5. Az előirányzatok módosítása 

21.§. 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.  

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben 

módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A 

polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a 

Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belül és a rovatok között 

átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások 

előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az 

előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.  A 

költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 

számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 

juttatások terhére növelhető. 
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(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 

polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 

előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - félévenként (a döntése szerinti 

időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év 

közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület 

elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 

költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt 

előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 

Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

6. A gazdálkodás szabályai 

22.§. 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 

felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és 

az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, 

egyéb előirányzatokkal a 239/2010.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozattal 

elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 

(3) Az költségvetési szervek számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok 

szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. 

(4) A költségvetési szervek feladataik ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly 

módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos 

felhasználását. 

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 

működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve 

a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség 

a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

 

23.§. 

 (1) Az Ócsai Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi 

előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 

nyilvántartást vezeti. 

(2) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, 

amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak. 

(3) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja 

meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló 

jogszabályoknak megfelelően. A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-

testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. 

(4) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az 

állami hozzájárulást átadja. A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért az 

intézményvezető teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik. 
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(5) Az Önkormányzat költségvetési szervei használatában, illetve kezelésében lévő és 

feladatai ellátáshoz feleslegessé vált eszközöket, gépeket, berendezéseket, a  

polgármester engedélyével nyilvános versenytárgyalás útján, a legkedvezőbb 

ajánlatot tevő részére köteles értékesíteni, egyéb esetekben az Önkormányzat 

érvényes vagyonrendelete az irányadó. 

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

24.§. 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 

keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért 

az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető 

felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőrzési kézikönyv útján 

gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző 

köteles gondoskodni. 

8. Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése 

25.§. 

Az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 11. sz. melléklet tartalmazza, 

250 eFt kiadási és bevételi főösszeggel.  

9. Záró és vegyes rendelkezések 

26.§. 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától 

kell alkalmazni. 

Bukodi Károly         Dr. Szabó György 

             polgármester                      jegyző 

 

 

 

2.napirend tárgya: Önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek bérbeadása (Halászy 

Károly Általános Iskola) kapcsán meghozott határozat módosítása 

 

dr.Szabó György jegyző: Az előterjesztés nem kívánja kiegészíteni. Adminisztratív hiba 

miatt rossz szerződés került kiosztásra. 

 

Bukodi Károly polgármester: Megkérdezi kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Nem volt hozzászólás. Kéri a következő határozati javaslata elfogadását: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 16/2014./I.29./számú határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Halászy Károly Általános 

Iskola sportcsarnoka bérbeadásához kapcsolódó, Spák Józseffel (2364 Ócsa, Kálvin u.6.) 

kötendő megbízási szerződés 2014. január 1-től - 2014. december 31-ig történő határidőig 

történő aláírására a Polgármestert felhatalmazza.   
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen  és 1 tartózkodó szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

21/2014.II.5./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 16/2014./I.29./számú határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Halászy Károly Általános 

Iskola sportcsarnoka bérbeadásához kapcsolódó, Spák Józseffel (2364 Ócsa, Kálvin u.6.) 

kötendő megbízási szerződés 2014. január 1-től - 2014. december 31-ig történő határidőig 

történő aláírására a Polgármestert felhatalmazza.   

 

Határidő: 1.) -2.) azonnal 

Felelős: 1.)-2.) polgármester 

 

 

 

3.napirend tárgya: Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról (049/7, 049/8, 049/9, 049/10, 

049/11 hrsz.) 

 

Bukodi Károly polgármester: Ez a téma, azért került a rendkívüli ülésre, mert 15 napos 

válaszadási határidőből kifutnának. Az anyagból kiderül, hogy az érintett ingatlanokra 

elővásárlási joga van az önkormányzatnak. Ezek a területek az inárcsi út mellett vannak 

Inárcs magasságában, tájvédelmi körzetben. Úgy gondolja, hogy nincs szükségük olyan 

földterületekre, melyek karbantartása csak gondot jelentene. Van egy 17 ha-os területük, 

amivel szintén hasonló a helyzet.  Megkérdezi, hogy javaslat, hozzászólás van-e a témához. 

 

Török László képviselő: Megkérdezi, hogy az elővásárlási jogra pályázat egy ócsai lakos a 

kifüggesztéskor és nem sikerült, valami határidő túllépés miatt. Lehet-e ebből probléma? 

 

dr.Szabó György jegyző: Nem tud erről tájékoztatást adni, mert hozzánk az ügyvéd 2014. 

január 30-án. Az előző ügyintézési részt nem ismeri, nem tud róla nyilatkozni.  

 

Bukodi Károly polgármester: Több vélemény, kérdés nem volt. Szavazást kér a következő 

határozati javaslatra: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bozsik József és Bozsik 

Józsefné (2371 Dabas, Szent János út 212. szám alatti lakosok) ingatlanvásárlási kérelme 

alapján az inárcsi 049/7, 049/8, 049/9, 049/10, és 049/11. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 

elővásárlási jogával élni nem kíván élni.  
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A döntéshozatalban 6 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

22/2014.II.5./számú határozat: 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bozsik József és Bozsik Józsefné (2371 

Dabas, Szent János út 212. szám alatti lakosok) ingatlanvásárlási kérelme alapján az inárcsi 

049/7, 049/8, 049/9, 049/10, és 049/11. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában elővásárlási jogával 

élni nem kíván élni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

      Bukodi Károly        Dr. Szabó György 

       polgármester         jegyző 

 


