
FEJERMEGYE 
VERTESBOGLAR KOZSEG 

JEGYZOKONYV 

Ikt.szam: 363-8/2014. 

v ertesboghir Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
2014. aprilis 24-en megtartott 

soron kovetkezo nyilvanos iileserol 

Rendeletek: 
5/2014. (IV.30.) onkonm1nyzati rendelete- az onkonminyzat 2013. evi koltsegveteserol sz616 

2/2013. (11.26.) onkonm1nyzati rendelet m6dositasar61 

6/2014. (IV.30.) onkormanyzati rendelete- az onkormanyzat es intezmenye 2013. 

Hatarozatok: 
39/2014. (IV.24.) hatarozat-
40/2014. (IV.24.) hatarozat-
4112014. (IV.24.) hatarozat-
42/2014. (IV.24.) hatarozat-
43/2014. (IV.24.) hatarozat-
44/2014. (IV.24.) hatarozat-
45/2014. (IV.24.) hatarozat-
46/2014. (IV.24.) hatarozat-
47/2014. (IV.24.) hatarozat-
48/2014. (IV.24.) hatarozat-

koltsegvetesenek vegrehajtasar6l 

a napirendek elfogadasar61 
testiileti hatarozatok sorszamanak javitasar61 
a rendorkapitany es a helyi polgarorseg beszamol6jar61 
ket iiles kozott vegzett munka elfogadasar61 
a 2014. evi kozbeszerzesi terv elfogadasar61 
a Vertesboglar Kozsegert Kozalapitvany beszamol6jar61 
ad6hat6sagi munkar61 sz616 beszamol6 elfogadasar61 
haziorvosi rendel6 koziizemi szamlair61 
AMK 6voda es konyha nyari zarva tartasar61 
6vodai beiratas id6pontjar61 

evi 



Jegyzokonyv 

Kesztilt: V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. aprilis 24-en 16.00 
6rakor megtartott so ron kovetkezo nyilvanos tileserol. 

Helye: Muvelodesi Haz, Vertesboglar, Alkotmany u. 7. 

Jelen vannak: 
Sztanyi Istvan 
J6kai Erika 
Metyk6 J6zsef 
Sarosi Ferenc 

Nemeth Janos 

Jelen levo meghivott: 
dr. Szollosy Tamas 
Hunics Ildik6 
Bardos Tibor 

Jegyzokonyvvezeto: 
Majorne Burghardt Angela 

Sztanyi Istvan polgarmester: 

polgarmester 
alpolgarmester 
kepviselo 
kepviselo 

kepviselo 

jegyzot helyettesito igazgatasi irodavezeto 
AMK lgazgat6 
OTE elnoke 

igazgatasi f6e16ad6 

Szeretettel koszontOk minden jelenlevot a mai nyilvanos iilestinkon. Nemeth Janos jelezte 
tavolmaradasat a mai tilesrol. Megallapitom, hogy az tiles hatarozatkepes, mert az 5 fos kepvisel6-
testiiletb61 4 f6 jelen van. 

dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
A napirendek targyalasa, es azok elfogadasa elott szeretnem a jelenlevoket tajekoztatni, hogy a 
testiileti iilesek napirendjeit hatarozattal celszeru elfogadni. 
Ta.jekoztatom tovabba a tisztelt jelenlevoket, hogy a Kepviselo-testiilet februar 4-i es 27-i iileseken 
hozott hatarozatok sorszamai elcsusztak, ezert a Kormanyhivatalt61 sz6beli eszrevetelt kaptunk. Most 
sztikseges egy javit6 hatarozatot hoznunk, hogy ezt a hibat kijavitsuk. Kerem a polgarmestert, hogy a 
napirendek targyalasa el6tt is erre is keriiljon sor. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Koszonom a kiegeszitest. A meghiv6ban szereplo napirendeket elfogadasra javaslom. Jegyzokonyv 
hitelesitonek J6kai Erika alpolgarmestert, es Metyk6 J6zsef kepviselot javaslom. Aki ezzel egyetert, 
kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testtilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
39/2014.(IV.24.) hatarozata 
napirendek elfogadasar61 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a 2014. aprilis 24-i nyilvanos 
Kepviselo-testtileti tiles napirendjeit a kovetkezok szerint fogadja el: 

1. Rendorseg es Polgarorseg beszamol6ja V ertesboglar Kozseg Kozrendjenek, kozbiztonsaganak 
helyzeterol 

2. Tajekoztat6 a ket iiles kozott vegzett munkar61 
3. Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi rendeletenek m6dositasa 
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4. Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol sz616 zarszamadasi rendelet elfogadasa 
5. 2014. evi kozbeszerzesi terv elfogadasa 
6. Beszamol6 a Vertesboglar Kozsegert Kozalapitvany 2013. evi tevekenysegero1 
7. Beszamol6 a 2013. evi ad6hat6sagi munkar61 
8. I-Iaziorvosi fe1adatellatasi szerzodessel kapcsolatos keres 
9. AMK 6voda nyari zarva tartasa 
10. AMK 6vodai beiratas 
11. Aktualis ugyek 

dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezetO: 
Mielott a napirendek targyalasat megkezdjuk, az aprilis 1-i hatarozat sorszamokat javit6 
jegyzokonyviinkre vonatkoz6 sz6beli eszrevetelrol sziikseges dontest hoznunk. Az ulesen hozott 
hataroztatok mondataban a datum tevesen szerepel, ezert kerem azok megerositeset, valamint a februar 
4-i es 27-i Ulesen hozott hatarozatok hatalyon kiviil helyezeset. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Koszonom a tajekoztatast, aki az elhangzottakkal egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapj:in a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hat:irozatot hozza: 

Vertesbogl:ir Kozseg Onkorm:inyzata KepviseiO-testiiletenek 
40/2014.(1V.24.) hat:irozata 

testiileti hat:irozatok sorsz:im:inak javit:is:ir61 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a 2014. januar 16-i Ulesen hozott 
hatarozatait megerositi, a 2014. februar 4-i es 2014. februar 27-i Ulesen hozott hatarozatait hatalyon 
kiviil helyezi. 

Hatarido: azom1al 
Felelos: polgarmester 

N a p i r e n d e k birgyalasa: 

1. Rendorseg es Polg:irorseg besz:imol6ja Vertesbogl:ir Kozseg Kozrendjenek, kozbiztons:ig:inak 
helyzeterol 
A beszamol6k, az eloterjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polg:irmester: 
Dr. Balazs Sandor, Bicske V aros Rendorkapitanya j elezte, hogy nem tud reszt venni a mai Ulesunkon, 
de igeny eseten a soron kovetkezo Ulesunkre eljon, es valaszol a felme1iilo kerdesekre. A rendorseg 
altalmegkiildott irasos beszamol6b6llathat6, hogy nagyon keves bunesetunk volt a 2013-as evben, a 
statisztika alapjan ez csokkeno tendenciat mutat a korabbi evekhez kepest. Azt hiszem ez az eredmeny 
nagy mertekben koszonheto a polgarorseg aktiv jelenletenek is, hiszen nagyon sok 6rat toltottek a 
kozteriileteken. 
Az elmult napokban irasos ajanlatot kaptam egy cegtol, mely riaszt6 rendszereket forgalmaz idos 
szemelyeknek. Kiilonosen hasznos eszkoz ez abban az esetben, ha valakit tamadas er, vagy rosszul 
lesz, azonnali jelzest tud kiildeni egy kijelolt kozponti helyre. Ugy gondolom, hogy ezt a lehetoseget 
ismertetni kellene az idosekkel, a helyi ujsag kovetkezo szamaban megjelentetjuk, es meglatjuk van-e 
ra erdeklodes. Amennyiben van, akkor a meghivjuk a ceg kepviselojet a soron kovetkezo ulesunkre. 
Visszaterve a rendorseg es a polgarorseg munkajara, szomoruan veszem tudomasul, hogy a polgarorok 
szama egyre csokken. Sajnos mar csak egy kis ,mag" az, aki ezt kozfeladatot ellatja, es ok is idos es 
beteg emberek. Nem kivanhatjuk el, hogy 2-3 ember lassa el ezt a feladatot. Toborozni kellene meg 
embereket, el kellene beszelgetunk arr61, hogy miben tudnak segiteni a polgarorseg munkajat. Az 
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biztos, hogy a polgarori:ik jelenletenek nagy riaszt6 ereje van. Nem veletlen, hogy ilyen keves a 
bunesetunk. A rongalasok szama is lecsi:ikkent a kon'lbbi evekhez kepest. Hamarosan tervezem egy 
ki:izmeghallgatas i:isszehivasat, ahol majd kiterunk erre a problemara is. 

Metyko Jozsef kepviseiO: 
Azt tapasztalom, hogy sajnos nemcsak a gyerekek rongalnak. A jatsz6terre kifejezetten j6nak tartom 
egy kamera felallitasat, mert ezen a kieso reszen nagyon sokat szemetelnek rongalnak, az anyukak ott 
hagyjak a piszkos pelenkakat. 
A polgarorseg munkajat nagyon ki:iszi:injuk, nagyon j6 lenne meg embereket toborozni, de ez nagyon 
nehez lesz. 

SimkO Emil polgarorseg kepviseloje: 
Sajnos nagyon sok ember kilepett az EgyesuletbOl, sokszor csak Deckert Laszlo elni:ik jar ki 
rendszeresen ejszakankent. Nagyon i:irlilnenk, ha uj emberekkel bOviilne a polgarorseg. 

Bauer Janosne nemet nemzetisegi onkormanyzat elnoke: 
Szeretnem megjegyezni, hogy a minap a Kalvaria aljai picesoron valaki a hetvegi ,bogracsozas" utan 
nem oltotta el a tuzet, es egy pincegi:idi:irben fusti:ilgesre lettunk figyelmesek. Meg idoben sikerult a 
parazsat eloltani. Szeretnem kerni a polgarmester urat, hogy az ujsagban erre is hivja fel a lakossag 
figyelmet. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines mas eszrevetel a beszamol6kat elfogadasra javaslom azzal a kiegeszitessel, hogy 
megki:iszi:injuk a polgarorseg es a rendorseg munkajat, es mindent megteszunk a tovabbi j6 
egyiittmuki:ides erdekeben. Aki ezzel a javaslattal egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
4112014.(IV.24.) hatarozata 

a rendorkapitany es a helyi polgarorseg beszamolojarol 

Vertesboglar Ki:izseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a rendorsegrol sz616 1994.evi XXXIV. 
tv. 8. § (4) bekezdesben eloirt, Vertesboglar kozrendjerol es k6zbiztonsagar61 sz616 rendorkapitany 
altal benylijtott beszamol6t megismerte, azt elfogadja. Megk6sz6ni a Bicskei Rendorkapitanysag 
lelkiismeretes munkajat es kinyilvanitja, hogy a jovoben is mindent megtesz az eredmenyes 
egyuttmukodes erdekeben. 
A V ertesboglari Polgarorseg elmult evi tevekenysegerol sz616 beszamol6t megismerte, azt elismereset 
kifejezve megkoszoni. 

Hatarido: azonnal 
FelelOs: Polgarmester 

2. Tajekoztato a ket iiles kozott vegzett munkirol 
Az irasos titjekoztat6 a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Az in'tsos tajekoztat6mat szeretnem azzal kiegesziteni, hogy in1sos fegyelmit fogok kezdemenyezni az 
6vodaban, az etelkiosztassal kapcsolatban. Szeretnek irasban valaszt kapni arra, hogy hogyan kerlil 
nap mint nap kihordasra az ebed a szocialis etkezok reszere. Azt hiszem, ez nem a polgarmester 
feladata, nem en vagyok az 6voda vezetoje. Ne nekem kelljen ember utan szaladgalni, arr61 en nem 
tehetek, ha egyszerre ket embernek adja ki a szabadsagot az 6vodavezeto. Az sem tartozik a 
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polgarmesterre, hogy a feladatokat ki latja el, a vezeto pedig nem kert tolem segitseget. Irasban 
szeretnek fentiekre valaszt kapni. 
Bodmer Kozseg Onkormanyzatat irasban kerestlik meg azzal, hogy nyujtson anyagi tamogatast az 
iskolai konyvtar polcrendszerenek kialakitasahoz. 60 ezer forintot kaptunk, melyet nagyon koszonunk. 
Varom a jelenlevok eszreveteleit a beszamol6val kapesolatban. 

Bauer Janosne nemet nemzetisegi onkormanyzat elnoke: 
A nemzetisegi onkormanyzat is hozzajarul az iskolai konyvtar kialakitasahoz, a magasan leva polcok 
elereset letra vasarlasaval segiti. 

Sarosi Ferenc kepviseiO: 
Itt van a fUnyir6 szezon, be kell tervezni egy fUnyir6 traktor vasarlasat. Ami jelenleg van, az sajnos 
leamortizal6dott. Masik eszrevetelem a Mareius 15-i unnepseggel kapesolatos. Keresem lenne, hogy 
ha valaki beszedet mond, akkor mindket 48-as hOsunkrol emlekezzunk meg, ne esak az egyikrol. 
Streith Mikl6son kiviil meg Konig M6r is hOsunk volt, akkor is, ha nem halt martirhalalt. Ha nem 
tudja a sz6nok, akkor kerdezzen, vagy nezzen utana. U gy lett volna tisztesseges, ha mindket hOsunket 
megemlitjuk. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Sajnos az unnepi sz6nok beszedebe nekiink nines belesz6lasunk. 

Jokai Erika alpolgarmester: 
Ha mar a mareius 15-i megemlekezesnel tartunk, szeretnem megjegyezni, hogy nagyon kevesen 
voltunk jelen a koszoruzason. Kiesit furesa a helyzet a koszoruzas helyszinen, mert egy hatalmas 
tujasor van az emlektabla elott, ezert nem latjak a resztvevok az esemenyt. Velemenyem szerint ki 
kellene vagni azokat a tujakat. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A tujasor val6ban mindent elnyom es eltakar. Val6ban ki kellene vagni. A templom elotti sovenyt is 
rendbe kell rakni, vagy azt is ki kell vagni. 
A fUnyirassal nagy gondban vagyunk, mert nines kozmunkasunk, a Munkaugyi Kozpontt61 meg nem 
kaptunk ertesitest. 
Amennyiben nines mas hozzasz6las, a beszamol6t elfogadasra javaslom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepvise16-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
42/2014.(1V.24.) hatarozata 

ket iiles kozott vegzett munka elfogadasarol 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete, a polgarmester ket Ules kozott vegzett 
munkajar61 sz616 tajekoztat6t megismerte, azt elfogadja. 

Hatarido: azonnal 
FeleiOs: polgarmester 

3. Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi rendeletenek modositasa 
Az el6terjesztes es a rendelet tervezet ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Ez a koltsegvetes m6dositas tartalmazza azokat a valtozasokat, melyeket a zarszamadas elott 
sziikseges a helyere tenni. Ugy latom, hogy az onkormanyzat tartani tudta a koltsegveteset, az 
eloiranyzatoknak megfeleloen tortent a gazdalkodas. 
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Amennyiben nines hozzasz6las, az Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek m6dositasar61 sz616 
rendelet tervezetet elfogadasra javaslom. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" szavazat es ,tart6zlmdas" nelkiil a 
kovetkezo rendeletet alkotja: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
5/2014. (IV.30.) onkormanyzati rendelete 

az onkormanyzat 2013. evi kOitsegveteserol sz616 2/2013. (11.26.) onkormanyzati rendelet 
m6dositasar61 

A rendelet a jegyzokdnyv mel!ekletet kepezi. 

4. Az Onkormanyzat 2013. evi kOitsegveteserol sz616 zarszamadasi r·endelet elfogadasa 
Az elOterjesztes es a rendelet tervezet ajegyzokdnyv mellekletet kipezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Ugy latom, hogy onkormanyzatunknak 2013-ban nem voltak tul nagy anyagi gondjai, de fejleszteni 
nem sokat tudtunk. 
Amennyiben nines hozzasz6las, az Onkonminyzat 2013. evi zarszamadasi rendelet tervezetet 
elfogadasra javaslom. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a 
kovetkezo rendeletet alkotja: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
6/2014. (IV.30.) onkormanyzati rendelete 

az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi kOitsegvetesenek vegrehajtasar61 

A rendelet a jegyzokdnyv mellekletet kipezi. 

5. 2014. evi kozbeszerzesi terv elfogadasa 
Az eloterjesztes es a jegyzokonyv mellekletet kipezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A kozbeszerzesekrol sz616 jogszabaly szerint a helyi onkormanyzatok ajanlatkero szervezeteknek 
minosiilnek, de mivel onkormanyzatunknak ninesenek palyazatai, ezert a tervet sem sziikseges 
elfogadni. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
43/2014.(1V.24.) hatarozata 

a 2014. evi kozbeszerzesi terv elfogadasar61 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, kozbeszerzesi tervet nem fogad el, 
mivel a 2014. evi koltsegvetese kozbeszerzes koteles beruhazast nem tartalmaz. 

Hatarido: azonnal 
FelelOs: polgarmester 
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6. Beszamol6 a Vertesboglar Kozseger·t Kozalapitvany 2013. evi tevekenysegerol 
A beszamo/6 es az eloterjesztes ajegyzokonyv mellikletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A Ki:izalapitvany Kurat6riumaval egy hili:in megbeszeles alkalmab61 egyeztettiik a beszamol6t, 
mellyel kapesolatban reszenu·ol nines eszrevetel. Szemelyesen megki:iszi:intiik a munkajukat, es 
reszletesen atbeszeltiik a multat, a jelen es a ji:ivo dolgait. Remelem, hogy etmek a megbeszelesnek 
haszna volt a ji:ivore nezve. 

J6kai Erika alpolgarmester: 
Ezen a megbeszdesen en nem kaptam megnyugtat6 valaszt arra a kerdesre, hogy mi a terve a 
Kozalapitvanynak a ji:ivoben. Szeretnem ha a legfObb eeljaikr61 valamilyen informaei6t kapnank. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Azt kertiik az Alapitvanyt61, hogy az i:inkormanyzat eelkitiizeseit tamogassak. Magunknak is hasznos 
lenne egy tervezetet felallitani arra vonatkoz6an, hogy mit is szeretnenk, bar tudjuk, hogy a 
beruhazasok soha nem a tervek szerint ti:irtennek, mert a palyazatokkal vagyunk kenytelenek sodr6dni. 
Az adott helyzethez kell alkalmazkodni, mert i:inall6an keptelenek vagyunk fejleszteni, vagy 
beruhazni. 

Nagl Vendellakossag reszerol: 
Sajnalom, hogy a Ki:izalapitvany Elni:ike nines jelen az iilesen. A multkori ujsagban megjelent a 
beszamol6, es azt attekintve azt allapitottam meg, hogy nagyon keplekeny szi:iveggel van ellatva. 
Leirja az elni:ik, hogy az egyik evben nem sikeriilt megkapni az SZJA 1 %-ot, es azt a raki:ivetkezo 
evben kapta meg. Tehat ugy tiinik, hogy egy evben ket evi ad6t kapott az Alapitvany. Ezt ki:ivetoen 
kijelenti a beszamol6ban, hogy az Alapitvany ebben a bizonyos evben minden eddiginel ti:ibb ad6t 
tudott beszedni. V demenyem szerint ez igy nem korrekt. Azt hiszem vigyazni kellene ezekkel a 
kijelentesekkel egy beszamol6ban. Egy alapitvanyi beszamol6 legyen tisztesseges. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Igen, a ,hangnem" miatt is iiltiink le az Alapitvatmyal beszelni. Majdnem ugy tiinik, mintha az 
Alapitvany iranyitana az Onkormanyzatot. Az volt a problema, hogy mi nem tamogatjuk azt a 
beruhazast, amit ok fontosnak tartanak. Az i:inkormanyzat olyan beruhazast esinal, ami a lakossag 
erdekeit szolgalja. Kertiik, hogy ne dobjak ki a vizelvezetes lehetoseget, esak a rangsort kepzeli el 
maskeppen az i:inkormanyzat. Szeretnenk ha nem lenne ilyen rideg a stilus az Alapitvany reszerol, ez 
korabban nem igy miiki:idi:itt, mindent meg tudtunk beszelni. 

J6kai Erika alpolgarmester: 
Zavart, hogy az i:inkentes munkat esak a masodik honlap tartalmi fejlesztesere szerette volna 
felhasznalni, pedig ha mar Ki:izalapitvany es a ki:izi:issegert akar tenni, akkor itt lenne a fiinyiras, vagy a 
polgarorseg. De ebbe az iranyba nem ti:irtenik semmi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Sarkallatos kerdes, hogy kell-e a ki:izhasznusag, kell-e ki:izhasznunak lenni. En azt mondom, hogy 
semmi ertelme ninesen, mert hasznunk nines belole es rengeteg plusz ki:itelezettseggel jar. EbbOl is 
ad6dott egy vita. Azt mondtuk, hogy a honlapot magunk szeretnenk megoldani, azt hiszem ezzel az 
onkormanyzat nagy vetseget nem ki:ivet el. Nagyreszt ezek voltak a vitas kerdesek. Megki:iszi:intem a 
tevekenysegiiket, hiszen ok ezt ingyen es bermentve vegzik, es elmondtam, hogy szeretnenk, ha az 
onkormanyzat eelkitiizeseiben foszerepet vallalnanak, ahogyan az eddig is volt. 
Amennyiben nines mas eszrevetel a beszamol6val kapesolatban, a beszamol6 elfogadasat javaslom. 
Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 
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Vertesboghir Kozseg Onkornuinyzata Kepviselo-testiiletenek 
44/2014.(1V.24.) hatarozata 

a Vertesboglar Kozsegert Kozalapitvany beszamol6jar61 

V ertesboglar Kozseg Onkonnanyzatanak Kepviselo-testi.ilete, a V eiiesbogh1r Kozsegert Kozalapit vany 
2013 0 evi mukodeserol es munkajar61 sz6l6 beszamol6t megismerte, azt elfogadja. 
Megkoszoni az Alapitvany lelkiismeretes munk:ajat, es keri, hogy az onkormanyzat celkituzeseiben az 
Alapitvany tovabbra is vallaljon fOszerepet. 
Felhivja a polgarmestert, hogy a testiilet donteserol a hatarozat megkiildesevel ertesitse a 
Kozalapitvany Elnoket. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgannester 

7. Beszamol6 a 2013. evi ad6hat6sagi munkar61 
A beszamo/6 a jegyzokonyv mellekletet kipezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Ugy latom a beszamol6b61, hogy a kintlevosegeink egyre csokkennek, a birsagolasnak van hatasa. 
Vannak olyan ad6z6k, akik egyaltalan nem fizetnek, de az ad6s kollegak egyre tobb ad6t tudnak ebbOl 
is visszahozni. 

dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezetO: 
A kolleganok nagyon sokat dolgoznak, mindig idoben mennek ki az ertesitesek, iszonyatos 
mennyisegu papirral dolgoznak precizen, pontosan, es ez latszik a szamokban is. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Csak dicsemi tudom, es megkoszonni a kollegak munkajat, remelem ez a jovoben is ilyen precizen fog 
folytat6dni. Amennyiben nines mas eszrevetel a beszamo16t elfogadasra javaslom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar· Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete 
45/2014. (IV.24.) hatarozata 

ad6hat6sagi munkar61 sz616 beszamolo elfogadasarol 

v ertesboglar Kozseg Onkonnanyzat{mak Kepviselo-testiilete a Csakvari Kozos Onkonnanyzati 
Hivatal2013. evi ad6hat6sagi munkajar61 sz616 beszamol6jat megismerte, azt elfogadja. 
Megkoszoni az alapos ad6hat6sagi munkat, es keri, hogy a jovoben is hason16 odafigyelessel jarjon el 
a Hivatal. 

Hatarido: folyamatos 
FeleiOs: jegyzo 

8. Haziorvosi feladatellatasi szerzodessel kapcsolatos keres 
A szerzodes valamint a haziorvos kerelme ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A haziorvos dr. Gerstner Peter irasos kerelemmel fordult az onkonnanyzathoz, melyben a rendelo 
koziizemi szarnlainak atirasat keri az 6nkormanyzat nevere. Amikor vallalkozast inditott a haziorvos, 
akkor a rairattuk a kozmiiveket is ,A Mosolyert Dr. G.P. Bt." nevere, de mivel mi vagyunk a 
tulajdonosok es a fizetok is, szeretne ha ezt most visszairatnank az Onkonnanyzatra. Azt hiszem ennek 
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nines akadaiya. A viz, gaz, elektromos aram, es telefon atiJ·assal kapesolatos koltsegeket a haziorvos 
vallalja. 
Aki ezzel a javaslattal egyete1i, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,ttem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete 
46/2014. (IV.24.) hatarozata 

h:iziorvosi rendeiO koziizemi szamh1ir61 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, hozzajarul ahhoz, hogy dr. Gerstner 
Peter haziorvos kerelmere az Onkormanyzat tulajdonaban levo, Alkotmany u. 9. szam alatti Orvosi 
rende16 koziizemi szamlait, ,A Mosolyert Dr. G.P. Bt."-rol Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
nevere irja at. 
Felkeri dr. Gerstner Peter haziorvost, hogy a koziizemi szolgaltat6kkal az atiras c6ljab61 vegye fel a 
kapesolatot. 

Hatarido: azonnal 
FeleiOs: polgannester 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Napirendhez kapesol6d6an, az orvosi ellatas aktualis helyzeterol szeretnem tajekoztatni a tisztelt 
jelenlevoket. Tegnap Csakvar, Gant es Bodmer Kepvisel6-testiileteivel tartott egyiittes testiileti iilesen 
dontottiink arr61, hogy a Csakvar kozpontu orvosi iigyeletet megsziintetjiik. Az iigyelet letszama 3 fo, 
melyet minimum 5 fovel lehetne ellatni, es ahhoz hogy megmaradjon jogi szemelyiseguve kellene 
alakulni. Ez azt jelenti, hogy ezen feliil amit fizetiink, meg kellene tartanunk egy gepkoesivezetot es 
egy novert, azaz meg 4-5 milli6val novekedne a fizetni val6nk. Mi eddig is azon voltunk, hogy ett61 az 
iigyelettol megvaljunk, mert kifizethetetlen ez az osszeg, ami kb tizszerese annak az osszegnek, amit a 
Bieskei iigyelethez tartoz6 telepiilesek fizetnek. Csakvarral es Bodmerral ugy dontottiink, hogy 
megpr6balunk esatlakozni mi is a Bieskei iigyelethez. Gant pedig a szekesfehervari iigyelethez 
esatlakozik. Az egyiittes iilesen jelen volt a bieskei kozpont vezetoje, es a tisztiorvosi szolgalat 
vezetoje is, akik elmondtak, hogy a esatlakozas semmifele problemat nem okoz az iigyeleti ellatasban, 
az kivitelezheto. Majus 1. napjaval az iigyeletet megsziintetjiik, es kertiik, hogy a M6ri 
Nepegeszsegiigyi lntezet jeloljon ki egy szolgaltat6t addig, amig a esatlakozas megtortenik. Ehhez 
val6szinUleg kell majd a jelenleg iigyelethez tartoz6 onkormanyzatok kepviselo-testiileteinek 
hozzajarulasa is. Az aktualis orvosi helyzetr61 igyeksziink reszletesen tajekoztatni a lakossagot 
sz6r6lap formajaban. 

9. AMK 6voda nyari zarva tartasa 
Az AMK Igazgat6 kerelme a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Az AMK Igazgat6 leveleben keri, hogy korabbi evekhez hasonl6an engedelyezziik az 6voda, valamint 
a konyha nyari zarva tartasat 2014. julius 7-t612014. augusztus 4-ig. A zarva tartas ideje alatt keriilne 
sor az intezmeny tisztasagi meszelesere, valamint a nyari nagytakaritasra. 
Ugy gondolom a zarva tartas engedelyezesenek akadalya nines, kerem az AMK vezetot, hogy merje 
fel a szoeialis etkezok koreben az etkeztetes igenybevetelet. A vezeto feladata lesz, hogy az igenylok 
reszere az etkeztetes biztositasar61 gondoskodjon. 
Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 
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v ertesboghir Kozseg Onkornuinyzata KepviselO-testiilete 
47/2014. (IV.24.) hatarozata 

AMK 6voda es konyha nyari zarva tartasarol 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, hozzajarul ahhoz, hogy az AMK 
Napkoziotthonos 6voda a konyhaval egyutt 2014. julius 7-ol 2014. augusztus 4-ig zarva legyen. A 
szocialis etkeztetest igenylok reszere, az ellatas biztositasar61 az intezmenyvezeto gondoskodik. 

Hatarido: 2014. junius 30. 
FelelOs: polgarmester 

10. AMK Ovodai beiratas 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Jogszabaly szerint a telepulesi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete jeloli ki az 6vodai beiratas 
idopontjat, melyet elozetes egyezetes alapjan a 2014/2015. nevelesi evre 2014. majus 7-8-an javaslok 
megtartani. Kerem, hogy az intezmenyvezeto minel tobb f6rumon hirdesse meg a beiratas idejet, hogy 
minel t6bb kis 6v6dast koszonthessunk szeptemberben a megtijult 6vodankban. 
Aki ezzel a javaslattal egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" 
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete 
48/2014. (IV.24.) hatarozata 
ovodai beiratas idopontjarol 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a 2014/2015. nevelesi evre az 6vodai 
beiratas idopontjat 2014. majus 7-8. napjaban hatarozza meg. 

Hatarido: 2014. aprilis 30. 
FeleiOs: polgarmester 

11. Aktualis iigyek 

Sarosi Ferenc kepviseiO: 
A Muvelodesi Haz mukodesevel kapcsolatban lenne eszrevetelem. Megnyitasa 6ta van a falon egy 
plazma TV, mel yet nem hasznalnak. Javasolnam, hogy vigylik fel az oviba a TV -t, ahol a gyerekek 
tudnanak rajta mesefilmeket nezni. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Sajnos nem lehet, palyazati kotelezettseglink van 5 evig, hogy itt a muvelodesi hazban legyen a TV. 
Feladatul adtam mar az intezmenyvezetonek, hogy fizessen elo egy alapszolgaltatasra, kerjen 
ajanlatokat. 

Hunics IldikO AMK Igazgato: 
Az ajanlatkeres folyamatban van. 

Sarosi Ferenc kepviseiO: 
A jegyzohOz lett volna par kerdesem, de tavolleteben az ot helyettesito irodavezetonek teszem fel 
kerdeseimet. Tudomasom szerint Montz Imrenenek februar 28-ig adtunk haladekot, hogy a 16tartasra 
letrehozott keriteset lebontsa, es az eredeti allapotot visszaallitsa. A R6zsahegyi Tibomak is volt egy 
kotelezese onkormanyzati teruleten. Kerdesem, hogy ezeket a feladatokat az erintettek vegrehajtottak-
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e. Ha nem, ment-e figyelmezteto level, es mekkora a kiszabott birsag osszege, bogyan tortenik a 
vegrebajtas. Ezekkel az ugyekkel kapcsolatban szeretnek a kovetkezo Ulesre tajekoztatast kerni. 
A Muvelodesi Haz mukodesevel kapcsolatos a kovetkezo eszrevetelem. Ha vannak olyan programok 
ami fizetos, ana kell-e b6rleti dijat fizetni? Itt most konkreten a lovas torara es a nemet tanfolyamra 
gondolok, amiert fizetni kell a resztvevoknek, de nem fizet a Mlivelodesi Haznak b6rleti dijat a 
tanfolyam szervezoje. Korabban beszeltunk mar errol, bogy ki fizessen es ki nem. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A lovas torna vezetoje egy tanul6, aki a befolyt osszeg sokszorosaert veszi meg a tornaboz szukseges 
eszkozoket, peldaul a lovat, es a nyerget. U gy latom, bogy nagy on komoly energiat fektet ebbe a 
tanfolyamba, nagyon sokan jarnak, es nagyon megmozgatja a gyerekeket. 
Ugy gondolom, bogy aki a belyi gyerekekert dolgozik, att61 ne kerjunk b6rleti dijat. Ez nem 
baszonszerzes, nem ebbOl akar megelni. Ha viszont kerunk, akkor mindenkitol kell, es ba kerunk, 
akkor azt az osszeget ra fogja haritani a resztvevokre. Ezzel pedig csokkeni fog a resztvevok szama. 

Metyk6 J6zsef kepviseiO: 
Haszna is lebet mmak, bogy ba mas telepUlesrol csabitunk ide gyerekeket, mert lebet, bogy a szUlo 
majd ide fogja bozni a gyereket az iskolaba. 

Sarosi Ferenc kepviselO: 
A KRESZ-t sem tudom elfogadni, komoly penzeket szed be a tanfolya111111al, es nem fizet b6rleti dijat. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A KRESZ tanfolyam szervezoje teljesen ingyen, es sajat koltsegen jon el minden evben bormustrat es 
borversenyt zslirizni. 
Amennyiben nines a temaboz mas eszrevetel, szeretnem emlekeztetni a kepviselo-testuletet, bogy a 
V ertesboglarert Elismero Oklevel kitunteto cimre, valamint a telepUles Diszpolgari Cimere aprilis 30-
ig lebet benylijtani a javaslatokat. 

Bauer Janosne Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat elnoke: 
Tegnap tartotta soron kovetkezo Uleset a nemzetisegi onkormanyzat, es batarozattal az Elismero 
Oklevelre javaslatot tett. 

A Kepviselo-testiilet reszerol tobb hozzasz6las, bejelentes nem erkezett. A Polgarmester 
megkoszonte a megjelentek aktiv reszvetelet, es a nyilvanos KepviseiO-testiileti iilest 17:30-kor 
bezarta. 
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v ertesboghir Kozseg Onkormanyzata 
8085 V etiesboglar, Alkotmany u. 3. 

e-mail: hivatal(W,vertesboglar.fejer.lm www.vertesboglar.lm 

MEGHIVO 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testi.ilete 

2014. aprilis 24-en (csiitortOk) 16.00 6rakor 

soron kovetkezo nyilvanos iilest tart, melyre ezuton 
szavazati/tanacskozasi joggal tisztelettelmeghivom. 

Az iiles helye: MuvelOdesi Haz, V ertesbogh1r, Alkotmany u. 7. 

N a p i r e n d e k: 

1. Rendorseg es Polgarorseg beszamol6ja Vertesboglar Kozseg Kozrendjenek, kozbiztonsaganak 
helyzeterol 
E!Oterjeszto: polgarmester 

2. Tajekoztat6 a ket i.iles kozott vegzett munkar61 
Eloterjeszto: po/garmester 

3. Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi rendeletenek m6dositasa 
Eloterjeszto: polgarmester 

4. Az bnkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol sz616 zarszamadasi rendelet elfogadasa 
Eloterjeszto: polgarmester 

5. 2014. evi kozbeszerzesi terv elfogadasa 
E!Oterjeszto: polgarmester 

6. Beszamol6 a V ertesboglar Kozsegert Kozalapitvany 2013. evi tevekenysegerol 
Eloterjeszto: Nacsak Tamas, Kozalapitvany Kurat6riumanak elnoke 

7. Beszamol6 a 2013. evi ad6hat6sagi munkar61 
Elate1jeszto: jegyzo 

8. Haziorvosi feladatellatasi szerzOdessel kapcsolatos keres 
Elote1jeszto: polgarmester 

9. AMK 6voda nyari zarva tartasa 
Elote1jeszto: polgarmester 

10. AMK 6vodai beiratas 
Elate1jeszto: polgarmester 

11. Aktualis iigyek 

A napirendek fontossagara val6 tekintettelmegjelenesere feltetleni.il szamitok! 

Vertesboglar, 2014. aptilis 18. 



JELENLETI IV 

Vertesbogl<ir Kozseg Onlmrmanyzata Kepvisel6-testiiletenek 

2014. aprilis 24-en 16.00 6rakor megtartott 

so ron kovetkezo nyilvanos iileserol 

Szavazati joggal meghivottak: lA_ 
1.) Sztanyi Istvan polgarmester ..... b.~ ................. ;::·;·~ ............ . 
2.) J6kai Erika al polgarmester 

3.) Metyk6 J6zsef kepvisel6 

'\ (]. ., l'1-- .. 
....... :.((.: . . f0. .... '; .................... . 

~J~~ .:. fto ........................... . 
4.) Nemeth Janos kepvisel6 

5.) Sarosi Ferenc kepvisel6 
.... ;; ....... ~'i~~~·r:-3""'"'"' 
..... ~.......... -

Tanacskozasi joggal meghivottak: . .---~ ( 
L .. ,, L~~ I. ' 

1.) 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 

8.) 

9.) 

10.) 

11.) 

12.) 

13.) . 

14.) 

15.) 

16.) 

17.) 

18.) 

19.) 

, , , , ,. , rut-L- . ~ -· L-~ 
Toth Janosne c1mzetes fojegyzo ·:!i!J............. ..... : .... .. ~ ... : ............... ~.'£ .............. ~ .. 
B J' , N, N . ' . 0 I ' El .. k '' ',C~ . fuD ~ auer anosne emet emzeti;;,f\g!~nKorTIAa!lY,tall no e-;-;-; .. ;-................... J ........... .. 

, I~~ Hunics Ildik6 AMK igazgat6 .. : ....................................................................................... . 

Terjekne Hadlacki Csilla megbizott is kola igazgat6 ................................................... .. 

Keilbach Peter egyhaz vilagi elnok .............................................................................. . 

T6th Lajos Sportegyesiilet Elnoke ................................................................................ . 

Nacsak Tamas Kozalapftvany Kurat6riumi Elnok ..................................................... . 

Deckert Laszlo Polgarorseg Elnoke ............... '1" ........................................................ .. 
.. Jr~u_, 

Bardos Tibor OTE Elnoke ......... J..y..::. ..... ?~ .. ~ ........................................................ .. 
Botka J6zsef OTE parancsnoka ..................................................................................... .. 

?..l .. "1.H.; .... ~.(-:t..!.l;; ..... e<?.~.~~~~~~ .... T!:i!~.Y. ............. 7..~ .... ~ ...... . 
/It II~ L 11 r; KJ !J {Ji ,¥ llrt!lit ffti1 eMit_, 
......... ································································································································ 
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Napirend: 

EIOterjesztO: 
Beszamo16t kcszitettc: 

Vct·tesboghir Kozscg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

e-mail: hivatal(a{vertesboglar.fejer.hu www. vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A KcpviseiO-testiilet 2014. aprilis 24-i nyilvanos iilesenek 
1. napirendi pontjahoz 

Rendorseg es Polgarorseg beszamol6ja V ertesboglar Kozseg Kozrendjenek, 
kozbiztonsaganak helyzeterol · 

polgannester 
T6th Janosne jegyz6 

A rendorsegrol sz616 1994. evi XXXIV. tv. 8.§ (4) bekezdese eloirja, hogy a rendorkapitany vagy 
kijelolt helyettesen evente beszamol a rendorkapitanysag illetekessegi teriileten mukodo 
onkormanyzatok kepviselO-testiileteinek a telepules kozbiztonsagi helyzeterol, a kozbiztonsag 
erdekeben tett intezkedesekrol es az azzal kapcsolatos feladatokr6l. 
Ehhez kapcsol6d6an rendszeresen felkerjuk a helyi rendvedelmi szervezeteket beszamol6juk 
elkeszitesere, amely beszamol6 egyben szemelyes talalkozasra, az aktualis ugyek megvitatasara es a 
tovabbi j6 kapcsolatok epitesere is lehetoseget biztosit. 

Az eloterjesztes kikiildeseig megerkezett irasos beszamol6t eloterjesztesernhez mellekelem (ezt 
kovetoen megerkezoket p6tanyagkent kiildjuk ki a Tisztelt Kepviselo-testiilet tagjai reszere). 

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet a rendorkapitany beszamol6janak, tovabba a 'helyi polgarorseg 
beszamol6janak megvitatasara es elfogadasara. 

Vertesboglar, 2014. aprilis 17. 

Hatarozati javaslat 

v ertes boglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
........... ./2014. OV.24.) hatarozata 

a rendorkapitany es a helyi polgarorseg beszamol6jar61 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a rendorsegrol sz616 1994.evi XXXIV. 
tv. 8. § (4) bekezdesben eloirt, Vertesboglar kozrendjerol es kozbiztonsagar61 sz616 rendorkapitany 
altal benylijtott beszamol6t megismerte, azt elfogadja. Kinyilvanitja, hogy a jovoben is mindent 
megtesz az eredmenyes egyiittmukodes erdekeben. 
A V ertesboglari Polgarorseg elmult evi tevekenysegerol sz616 beszamol6t megismerte, azt elismereset 
kifejezve megkoszoni. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: Polgarmester 

1 



FEJER MEGYEI REND<)R-FOKAPITANVSAG 
Bicsl{e Rendorkapitanysag 

2060. Bicskc, Kisli1ludy 11. 56. 
Tel cion: 22/566-020, BM tclclon: 22/58-7 S, Fax: 22/59-01 

Szam: 07020-1 199-112014. alt. 

BESZAMOLO 
Vertesboglar kozseg 2013. cvi buniigyi es kozbiztonsagi helyzetcn)l 

Vertcsboglar Kozseg kozigazgatasi teriilete 2322 hcktar, a Iakossag lelekszama 1.000 fO korill 
alakul. A Bicskei Rendorkapitanysag Csakvari Rendorors mukodesi terilletehez, ezen beli11 a 
Vertesboglar- Bodmer korzeti megbizotti korzethez tartozik. A ket telepiilesen 2012. marcius 01-ei 
hatallyal Nagy Janos r. zaszl6s ur kezdte meg szolgalatat korzeti megbizotti munkakorben. 
Szamara meghataroztam a lehetosegek szerint mine! nagyobb 6raszamban tOrteno kozterlileti 
jelenlcStet, a lakossaggal, illetve az onkormimyzattal, valamint a rendorseg munkajat jelentos , 
meriekben segito polgaror szervezettel Wrteno egyilttmi\kodest Az onkormanyzat segito 
hozzaallasanak koszonhetoen a Muvelodesi Hazban fogad66n1k megtartasara nyilt lehetoseg Nagy 
Janos r. zaszl6s ur szamara. 

A Bicskei Rendorkapitanysag vonatkozasaban egyarant fontos szempont a bun-, illetve 
balesetmegelozesi tevekenyseg. Ennek megfeleloen igyekszilnk a szakmai megelozo es nyomozati 
munka mellett eloadasok megtartasaval is a jogsertesek szamat csokkenteni. 

A Vertesboglari Altalanos Iskolaban tObb evre visszanyul6 hagymminya van annak, hogy az iskola 
vezetese a rendorkapitimysag szakembereivel egyilttmukodve a diakok szamara kozlekcdesi 
ligyessegi versenyt szervez. A 2013-as evben szinten megrendezesre keri.ilt egy ilyen jellegii 
vetelkedo. Az eredmenyes altalanos iskolai versenyt kovetoen, az iskola sikeres diakjai reszt vettek 
a megyei kozlekedesi versenyen, ahol elso helyezest ertek el. Ezt kovetoen a retidorkapitanysaggal 
egyilttmukodve a Vertesboglari Altalanos Iskolai diakok a Budapesten megrendezett kozlekedesi 
versenyen is szerepeltek. 

Az 6vodas koritak szmnara a ,Pindur-Pandur" program keretein beli.il szinten mukodik hasonl6 
jellegu program. Ennek saran az 6vodasok felkeszitesenek eredmenyekent egy budapesti versenyen 
harmadik helyezest ertek d. 

A Vertesboglari MuvelOdesi Haz, illetve a Vcrtesboglari Nyugdijas Klub megtisztelo meghivasanak 
eleget teve a 20 13-as evben is bunmegelozesi jellegu eloadas Iebonyolitasara kerOlt sor a 
rendorkapitanysag bUnmege16zesi eload6janak, a telepi.iles korzeti megbizottjimak es a 
rendorkapitanysag vezetojenek reszvetelevel. 
Az interaktiv e!Oadas alkalmaval jelentos letszamban megjeleno idos koruak tobbek kozott azokr61 
a veszelyekrol kaptak tajekoztatast es megelozesi ajanlasokat, amelyeknek aldozataiva va!hatnak. 
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A Bicskei Rendorkapitanysag otlete es kezdemenyczese alapj{m mcgkezdett sikeres kerekpar-, 
elektromos kerekpar-, es segedmotoros kerckpar regisztn1ci6t V ertesbogl<\r Kozsegben is 
vegrehaj~juk 2014. aprilis h6nap folyaman. 

Vertesboglar Kozseg a buniigyileg kevesbe fertozott teleplilesek koze tartozik. A 2013-as ev 
folyaman, hat csetben keriilt sor a kozseg teruleten clkovetett buncselekmeny regisztn:lh1sara. Ez 
csokkenest jelent a 2012. evi het darab elkovetett bUncselekmenyhez kepest. 

A bi\ncselekmenyek szamanak csokkenese mellett a nyomozas eredmcnyessegi mutat6 jelentos 
emelkedeserol szamolhatok be. A Bicskci Rendorkapitanysag nyomozas eredmenyessegi 
mutatoja Vertesboglar Kozscg vonatkozasaban 83.3 %-os. 

A 2013-es cvben kozlekcdcsi balcset nem tortent. 

Verteshoglar Kozseg Onkormimyzataval, a telepliles vezetesevel korrekt munkakapcsolat alakult ki. 
A kozsegben mukodo polgaror szervezet nagyban elosegfti a kozrend, kozbiztonsag, 
kozlekedesbiztonsag es a vagyonbiztonsag Jenntartasat. Munkakapcsolatunk kifejezetten j6. 

Tisztelettcl mcgkoszonom Polgarmester Urnak, cs a KcpviseiO-testiilct TagJainak, valamint a 
J>olgarorscg helyi szervczetenek a telepiilcs kozbiztonsagi helyzetcncl{ tovabbi javitasa, a biin
cs balcset megeiOzcsi pozicioink erositese crdekcben tett cclkituzcseinkhez nyiijtott segitscgct. 

Hicske, 2014. aprilis 14. 



2. napirend 

Tajekoztat6 a ket tiles kozotti munldr6l 

Reszi vettem a marc. lS-i unnepi megemlekezesen, amelyre meghivtam Tessely Zoltan orszaggy(\lesi 
kepviselot is. Ugy gondoltam, hogy a rendezveny utan egy rovid bemutatkozasra is sort keritunk, 
mivcl meg ncm volt a tclcpiilcsunkon nyilvanos szereplese. Sajnos ncm tudott cljomli, czert a 
frakci6vezeto tolmacsolta udvozletet. Az iskola adta az ii1mepi musort, nagyon szep eloadast es 
szereplest lattam. 

Ismet megszerveztiik a ,Fold 6raja" rendezvenyt, amelyen az idei esztendoben sike1iilt nehany dolgot 
va!toztatni, megl!jitani. A meghivott Dr. Szekely Sandor es vendegei szinvonalas eloadassal leptek 
meg a hallgat6sagot, a foldrol, az eletvitelunkrol es szukebb komyezetunkben a v ertesi taj egyediilall6 
szepsegeirol vallottak versben, dalban. Jatekos formaban pr6baltuk felhivni a figyelmet a 
komyezettudatos magatartasra, a helytelen vasarlasi szokasok valtoztatasara, a csaladban kivitelezheto 
kimelo es energiatakarekos megoldasokra. Egy j6 hangulatu, vidam estet toltottunk el az 
erdeklodokkel. 

Tobb alkalommal egyeztettunk az orvosi iigyelet miatt az erintett polgarmesterekkel, valamint ketszer 
a Bicskei ugyeleti kozpont vezetojevel. Kialakitottunk egy kozos allaspontot, miszerint nem 
szeretnenk az iigyeletet a jelenlegi fom1ajaban tovabb iizemeltetni. Keressuk a kapcsolatot a megoldas 
erdekeben Bicske varos polgarmesterevel, sajnos a mai napig eredmenytelenul. 

Az iskolai szamit6gepes terem polcrendszerenek finanszirozasa miatt kerelmet nylijtottam be a 
Bodmeri kepviselo-testiilet fele. Az onkonnanyzat az Ulesen 60 ezer Ft tamogatast szavazott meg, 
melyet a V ertesboglari onk. Szamlajara kertem atutalni. 

Az MVH periink ugyeben a torvenyszek az I fokU bir6sag minden vegzeset hatalyon kiviil helyezte es 
erdemi targyalasra kotelezte. Ennek tiikreben varjuk a targyalas kitiizesenek az idopontjat. A 
decemberben kapott 12.1 milli6 Ft jelenleg egy kiilon szamlan keriilt elhelyezesre, a legrosszabb 
esetben a visszafizetes azonnal megoldhat6. Ugy gondolom, hogy amig nines ujabb bir6sagi dontes, 
addig pihentessiik a penzosszeget es ha nem feltetleni.il fontos akkor ne koltsuk el. Az ut javitasat is 
csusztathatjuk a nyari idoszakra, akkor a nagy melegben az aszfalt job ban bedolgozhat6. 

Reszt vettem az intezmenyeink szabadon latogathato nyilt napjain. Az iskolaban az uj tanarokat 
igyekeztem megnezni, egy felsos magyar oran voltam, ami tetszett. A masodik nemet ora volt az 
als6ban, amit megneztem, errol azt mondhatom, hogy az elmult esztendoben mar lattam. Az ovodaban 
tapasztaltakr61 annyit szeretnek megjegyezni, hogy nem igy kepzeltem el. Eljott delelott harom uj 
anyuka, akinek a kozeljovoben ovodaskoru lesz a gyetmeke. Azt szerettem volna latni, hogy 
foglalkoznak veliik es megmutatjak az 6vodat a benne zajl6 esemenyekkel es tOrtenesekkel. Ezzel 
szemben egy ora idotartamban zajlott egy zenes babeloadas, ami nagyon erdekes volt, de szerintem 
nem erre a napra val6. Ezt kovetoen gyu1maztak es jatszottak a gyerekek az udvaron. Szerintem ha 
valakit erdekel egy intezmeny es merlegel, hogy beirassa-e ide gyermeket, akkor elsosorban arra 
kivancsi, hogy milyen nevelomunka folyik, hogy zajlanak a foglalkozasok, az ov6 nenik mit 
produkalnak. En nem vagyok szakember, de mint sziilo elmondhatom, hogy ez a nap semrnirol nem 
gyozott meg. 

A kozfoglalkoztatasrol szeretnem elmondani, hogy aprilis vegeig ot fo dolgozik. EbbOl ket no az 
6vodaban ( egy betegallomanyban ) van, egy no kozteliileten kertapolasi feladatokat vegez, ket ferfi 
pedig a fUvagast rendezi. Koziiliik az egyik mar szabadsagat tolti, egy fO a jelenleg hadra foghato. 
Sajnos az uj foglalkoztatasi letszamkeretrol meg semrni hiriink, ez nem tul biztat6. A raiilos traktor 
fiinyir6 mar nagyon szakadt allapotban van, minden beveteskor szerelesre szorul, a legkozelebbi 
tervezesnel erre is gondolni kell. Az uzemora tekinteteben az eletet leelte, esedekesse valik a csereje, 
mert gazdasagtalanna valik a miikodtetese az alkatreszarak miatt. 



Benyujtottuk a palyazatot terfigyelo kamerakra, amelynek teljcs i:isszegc finanszirozott. Ket kamera a 
falu bejaratainal, egy a tcmplom teren, egy a Muvelodesi Haz bcjaratanal, cgy pedig a j3tsz6 terre 
lem1e telepitve. 

Reszt vettem a Pyrbaumi vcndegek fogadasan, amelyen egy barati beszelgetes reszese voltam. 

Egyeztettem a vallalkoz6kkal a pincek felett kihordott ti:im1elek elsimitasar61. A gepi munkat 
elvegeztek, a kia116 ti:irmeleket a gi:idi:irbe betoltak. 

Az iskola udvarara, a viragagyasba hozattam egy kocsi tennOfi:ildet. 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 



Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hivatal@vertesboglar.fejer.lm www.vertesboglar.lm 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 24-i nyilvanos iilesenek 
3. napirendi pontjahoz 

Napirend: Az Onkormanyzat 2013. evi kOitsegvetesi rendeletenek modositasa 

Elotetjeszto: Sztanyi Istvan polgarmester 
Elote1jesztest keszitette: Sorosne Mohacsi Krisztina gazdasagi irodavezeto 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

Az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi koltsegvetesi rendeletenek m6dositasat sziiksegesse teszi, 
hogy evkozben p6teloiranyzatokat kaptunk, penzeszkoz atvetelek tortentek es a kiadasok teriileten is 
sziikseges kiigazitasokat vegezni. 

6nkormanyzatunknak es intezmenyenek 2013. evi m6dositott kiadasi es beveteli fOosszege 123.174 e 
Ft. Ez 1.386e Ft-tal magasabb a 121.788e Ft eredeti foosszeghez kepest. 
A rendeletm6dositas reszletezeset eloterjesztesem 1. mellekleteben mutatom be onkormanyzat es 
intezmeny bontasban. 

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy eloterjesztesem vitassa meg es a rendelet-tervezet fogadja 
el. 

Vertesboglar, 2014. marcius 27. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 



2013. evi koltsegvetes m6dosftas 1. melleklet 

Szakfeladat kiadas novekedes /(+) bevetel novekedes 
szama szakfeladat neve urlap ~orszarr megnevezes csokkenes( -) (+)/ csokkenes (-) 

Vertesboglar Kozseg Onkorrnanyzata 
841901 bnkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai 9 3 6vodapedag6gus bertamogatasa 789 000 
841913 Tamogatasi celu finanszfrozasi mOveletek 6 16 intezmenyfinanszfrozas 789 000 
841901 Onkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai 9 4 6vodamuk. Tam -18 0001 
841901 Onkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai 9 5 ingyenes etkezes es kedv etkezes -714 000 
841901 Onkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai 9 6 tarsulas a it fen. Gyerekek utaztatasa -149 000 
841112 Onkormanyzati jogalkotas 4 53 tartalek csokk -881 000 
882111 Aktfv koruak ellatasa 9 7 Egyes jov. P6tl6 tam -560 000 
841112 Onkormanyzati jogalkotas 4 53 tartalek csokk -560 000 
841901 6nkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai 9 9 szoc. es gyermekj61. tam szoc. Etkezes 609 000 
841112 Onkormanyzati jogalkotas 4 53 tartalek 609 000 
841901 Onkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai 9 70 konyvtar erdekeltseg nov tam 27 000 
841913 Tamogatasi celu finanszfrozasi mOveletek 6 16 intezmenyfinanszirozas 27 000 
841901 Onkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai 9 13 berkompenzaci6 2012 ev 58 000 
841913 Tamogatasi celu finanszfrozasi mOveletek 6 18 intezmenyfinanszfrozas 58 000 
841901 Onkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai 9 15 szerkezetatalakftasi tartalek (beszamftas) 1823 000 
841112 Onkormanyzati jogalkotas 4 53 tartalek 1823 000 
841901 Onkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai 9 15 szerkezetatalakftasi tartalek (gyereketk.) 495 000 

841913 Tamogatasi celu finanszfrozasi mOveletek 6 16 intezmenyfinanszfrozas 495 000 
841901 Onkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai 9 18 egyeb muk. celu kozp. tam 1329 000 
882117 Rendszeres gyermekvedelmi penzbeli ellatas 12 7 Erzsebet utalvany 221000 
882122 Atmeneti segely 12 48 Szoc. Celu tuzifa 305 000 
841112 Onkormanyzati jogalkotas 3 43 Szeretlek Magyarorszag (reprez) 76 000 
841112 Onkormanyzati jogalkotas 3 4 Szeretlek Magyarorszag (irodaszer) 1000 
841112 Onkormanyzati jogalkotas 3 68 Szeretlek Magyarorszag (egyeb dologi) 58 000 
841112 bnkormanyzati jogalkotas 3 35 Szeretlek Magyarorszag (afa) 15 000 
841913 Tamogatasi celu finanszfrozasi niOveletek 6 16 intezmenyfinanszfrozas 653 000 

841112 Onkormanyzati jogalkotas 4 53 tartalek csokkentes -33 000 

841902 Kozponti koltsegvetesi befizetesek 3 47 Normatfva befiz. Kotelez. 30 000 

841902 Kozponti koltsegvetesi befizetesek 3 54 kamat 3 000 

841112 Onkormanyzati jogalkotas 7 2 szolgaltatas ellenerteke 160 000 
841112 Onkormanyzati jogalkotas 7 14 szolg. Afa 43 000 
841112 Onkormanyzati jogalkotas 5 7 beruhazas 160 000 

--
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2013. evi koltsegvetes modosftas 1. melleklet 

Szakfeladat kiadas novekedes /(+) bevetel novekedes 

szama szakfeladat neve i.irlap ~orszarr megnevezes csokkenes( -) (+)/ csokkenes (-) 

841112 bnkormanyzati jogalkotas 5 15 beruhazas afa 43 000 
Varas-, kozseggazdalkodasi m.n.s. szolgaltatasok 

841403 9 41 kozfoglalkoztatas (diak) 800 000 
Varas-, kozseggazdalkodasi m.n.s. szolgaltatasok 

841403 2 8 reszid6s bere 800 000 
Foglalkoztatast helyettesft6 tamogatasra jogosultak 
hosszabb idotartamu kozfoglalkoztatasa 

890442 9 41 kozfoglalkoztatas 896 000 
Foglalkoztatast helyettesit6 tamogatasra jogosultak 
hosszabb id6tartamu kozfoglalkoztatasa 

890442 2 8 reszid6s bere 482 000 
Foglalkoztatast helyettesft6 tamogatasra jogosultak 
hosszabb id6tartamu kozfoglalkoztatasa 

890442 2 50 szocho 71000 
Varas-, kozseggazdalkodasi m.n.s. szolgaltatasok 

841403 2 50 szocho 108 000 
Varos-, kozseggazdalkodasi m.n.s. szolgaltatasok 

841403 3 12 munkaruha 54 000 
Varas-, kozseggazdalkodasi m.n.s. szolgaltatasok 

841403 3 35 afa 54 000 
Varas-, kozseggazdalkodasi m.n.s. szolgaltatasok 

841403 3 13 egyeb anyag 127 000 

890444 Start-munka program- Teli kozfoglalkoztatas 9 41 start munkaprogram 128 000 

890444 Start-munka program- Teli kozfoglalkoztatas 2 8 reszid6s bere 75 000 

890444 Start-munka program- Teli kozfoglalkoztatas 2 50 szoho 10 000 

890444 Start-munka program- Teli kozfoglalkoztatas 3 13 egyeb keszlet 34 000 

890444 Start-munka program- Teli kozfoglalkoztatas 3 35 Ma 9 000 

680002 Nem lak6ingatlan berbeadasa, uzemeltetese 7 10 karterftes (iskola) 769 000 

680002 Nem lak6ingatlan berbeadasa, uzemeltetese 3 27 ka rba nta rtas 634 000 

680002 Nem lak6ingatlan berbeadasa, uzemeltetese 3 35 afa 85 000 

680002 Nem lak6ingatlan berbeadasa, uzemeltetese 3 68 egyeb 50 000 

841112 Onkormanyzati jogalkotas 4 53 tartalek 714 000 

882129 Egyeb onkormanyzati eseti penzbeli ellatasok 12 20 ingyenes etkez6k -714 000 

841913 Tamogatasi celu finanszfrozasi muveletek 10 15 El6z6 evi penzmaradvany 9 516 000 
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2013. evi koltsegvetes m6dosftas 1. melleklet 

Szakfeladat kiadas novekedes /(+) bevetel ni::ivekedes 
szama szakfeladat neve urlap sorszarr megnevezes csi::ikkenes( -) (+)/ csi::ikkenes (-) 

841112 Onkormanyzati jogalkotas 4 53 tartalek 9 516 000 
841901 bnkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai 9 14 muki::idokepesseg meg. tam csi::ikkentes -17 144 000 
841112 Onkormanyzati jogalkotas 4 88 felhalm. Tam. erteku kiadas (IKSZT) csi::i -12 855 000 
841112 Onkormanyzati jogalkotas 4 53 tartalek -4 289 000 

-1143 000 -1143 000 
Vertesbogl<kAitalanos Muvelodesi Kozpont · .. 

841913 Tamogatasi celu finanszfrozasi mOveletek 10 22 intezmenyfinanszfrozas 27 000 
910123 Konyvtari szolgaltatasok 3 5 ki::inyvbeszerzes 26 000 
910123 Konyvtari szolgaltatasok 3 35 Ma 1000 
841913 Tamogatasi celu finanszfrozasi mOveletek 10 22 intezmenyfinanszfrozas 653 000 
562912 Ovodai intezmenyi etkeztetes 2 13 kereset kieg 183 000 

562912 Ovodai intezmenyi etkeztetes 2 50 Szocialis hozzajarulasi ad6 49 000 

562913 lskolai intezmenyi etkeztetes 2 13 kereset kieg 98 000 

562913 lskolai intezmenyi etkeztetes 2 50 Szocialis hozzajarulasi ad6 26 000 

851011 Ovodai neveles, ellatas 2 13 kereset kieg 234 000 

851011 Ovodai neveles, ellatas 2 50 Szocialis hozzajarulasi ad6 63 000 

841913 Tamogatasi celu finanszfrozasi mOveletek 10 22 bertamogatas 789 000 

851011 Ovodai neveles, ellatas 2 1 szemelyi juttatas 513 000 

851013 Nemzetisegi 6vodai neveles, ellatas 2 1 szemelyi juttatas 145 000 

851013 Nemzetisegi 6vodai neveles, ellatas 2 50 Szocialis hozzajarulasi ad6 131000 

841913 Tamogatasi celu finanszfrozasi mOveletek 10 22 intezmenyfinanszfrozas 58 000 

851013 Nemzetisegi 6vodai neveles, ellatas 2 13 kereset kieg. 58 000 

841913 Tamogatasi celu finanszfrozasi mOveletek 10 22 intezmenyfinanszfrozas 495 000 

562912 Ovodai intezmenyi etkeztetes 3 1 elelmiszer 273 000 

562913 lskolai intezmenyi etkeztetes 3 1 elelmiszer 62 000 
lskolai intezmenyi etkeztetes 

562913 3 52 Kuli::infele koltsegvetesi befizetesek 160 000 

841913 Tamogatasi celu finanszfrozasi mOveletek 9 15 elozo evi penzmaradvany 231000 

851011 Ovodai neveles, ellatas 3 13 Egyeb anyagbeszerzes 118 000 

851011 Ovodai neveles, ellatas 3 27 karbantartas 81000 

851011 Ovodai neveles, ellatas 3 35 afa 32 000 
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2013. evi koltsegvetes m6dosftas 1. melleklet 

Szakfeladat kiadas novekedes /(+) bevetel novekedes 
szama szakfeladat neve Urlap ~orszarr megnevezes csokkenes( -) (+)/ csokkenes (-) 

851011 Ovodai neveles, ellatas 3 4 irodaszer -110 000 
851011 Ovodai neveles, ellatas 2 1 szemelyi juttatas 110 000 
851011 Ovodai neveles, ellatas 3 5 konyvr61 -28 000 
851011 Ovodai neveles, ellatas 2 1 szemelyi juttatas 28 000 
851011 Ovodai neveles, ellatas 3 11 kisert t.e -142 000 
851011 Ovodai neveles, ellatas 2 1 szemelyi juttatas 142 000 
851011 Ovodai neveles, ellatas 3 22 szallftasr61 -20 000 

851011 Ovodai neveles, ellatas 2 1 szemelyi juttatas 20 000 

851011 Ovodai neveles, ellatas 3 35 Mar61 -120 000 

851011 Ovodai neveles, ellatas 2 1 szemelyi juttatas 120 000 

851013 Nemzetisegi 6vodai neveles, ellatas 2 1 szemelyi juttatas 400 000 

851013 Nemzetisegi 6vodai neveles, ellatas 2 43 megbizasi dij -30 000 
Nemzetisegi 6vodai neveles, ellatas 

851013 3 4 lrodaszer, nyomtatvany beszerzese-r61 -80 000 

851013 Nemzetisegi 6vodai neveles, ellatas 3 5 konyvr61 -20 000 

851013 Nemzetisegi 6vodai neveles, ellatas 3 11 kisert. Te.-r61 -50 000 

851013 Nemzetisegi 6vodai neveles, ellatas 3 27 karbantartas-r61 -10 000 

851013 Nemzetisegi 6vodai neveles, ellatas 3 28 egyeb Uzemeltetesr61 -7 000 

851013 Nemzetisegi 6vodai neveles, ellatas 3 35 Mar61 -55 000 

851013 Nemzetisegi 6vodai neveles, ellatas 3 41 belfoldi kiuldetesr61 -109 000 

851013 Nemzetisegi 6vodai neveles, ellatas 3 43 reprezentaci6r61 -39 000 

910501 Kozm0vel6desi tevekenysegek es tamogatasuk 7 5 terember 276 000 
Kozm0vel6desi tevekenysegek es tamogatasuk 

Reszmunkaid6ben foglalkoztatottak 

910501 2 8 rendszeres szemely juttatas 25 000 

910501 Kozm0vel6desi tevekenysegek es tamogatasuk 3 23 gazdfj 57 000 

910501 Kozm0vel6desi tevekenysegek es tamogatasuk 3 24 aramdfj 167 000 

910501 Kozm0vel6desi tevekenysegek es tamogatasuk 3 26 vfzdfj 27 000 

851011 Ovodai neveles, ellatas 2 5 egyeb feltetelt61 fUgg6 p6tlek -159 000 

851011 Ovodai neveles, ellatas 3 52 egyeb befiz .kotelez. 159 000 

2 529 000 2 529 000 
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tervezet 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
...... ./2014. ( ........... ) onkormanyzati rendelete 

az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi koltsegveteser61 sz616 rendelet m6dositasar61 

Vertesboglar Kozseg Onkom1anyzatanak Kepvisel6-testiilete a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair61 sz616 
2011. evi CLXXXIX. torveny 143. § (4) bekezdes b) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan az Alaptorveny 32. 
cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva, a kovetkez6ket rendeli el: 

1. § (l)A az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi k6ltsegveteser61 sz616 m6dositott 2/2013. (.) 
onkormanyzati rendeletenek (tovabbiakban R.) 1. melleklete helyebe e rendelet 1-3. melleklete keriil. 
(2) Az R 2/ A. melleklete helyebe e rendelet 4/ A. melleklete, az R. 2/B melleklete helyebe e rendelet 4/B 
melleklete keriil. 
(3) Az R 3. melleklete helyebe e rendelet 5. melleklete keriil. 
(4) Az R 4. melleklete helyebe e rendelet 6. melleklete keriil. 
(5) Az R 5. melleklete helyebe e rendelet 7. melleklete keriil. 

2. § Az R. 11. § (1)-(2)bekezdese helyebe a k6vetkez6 (1)-(2) bekezdes keriil: 
,(1) A Kepvisel6testiilet- figyelemmel az Aht. 23. § (2) bekezdes c ) pontjaban foglalt el6irasra az 
Onkormanyzat, valamint az 6nall6an miikod6 koltsegvetesi szerve egyiittes 2013. evi koltsegveteset: 

a) koltsegvetesi bevetelet 82.457 eFt-ban 
b) finanszirozasi bevetelet 40.717 eFt-ban 
c) beveteleit osszesen 123.174 eFt-ban 
azaz szazhuszonharommilli6 szazhetvennegyezer forint az 1. melleklet szerint, 

d) koltsegvetesi kiadasait 86.204 eFt-ban 
e) finanszirozasi kiadasai 36.970 eFt-ban 
f) kiadasait osszesen 123.174 eFt-ban 
azaz szazhuszonharommilli6 szazhetvennegyezer forint az 1. melleklet szerint, 

g) koltsegvetesi hiany 3.747 eFt 
azaz harommilli6- hetszaznegyvenhetezer forint 

(2) Onkormanyzat, az 6nall6an miikod6 es gazdalkod6 valamint az 6nall6an miik6d6 koltsegvetesi szervek 
egyiittes 2013. evi 

a) miikodesi celu koltsegvetesi bevetelei: 80.927 eFt, 
b) miikodesi celu koltsegvetesi kiadasai: 85.801 eFt, 
c) miikodesi hiany 4.874 eFt 

(3) Onkormanyzat, az 6nall6an miikod6 es gazdalkod6 valamint az 6nall6an miikod6 koltsegvetesi szervek 
egyiittes 2014. evi 

a) felhalmozasi celu koltsegvetesi bevetelei: 
b) felhalmozasi celu koltsegvetesi kiadasai: 
c) felhalmozasi tobblet 

1530 eFt, 
403 eFt, 

1.127e Ft 

(4) Az (2) bekezdesben meghatarozott 4.874 ezer Ft miikodesi hianyanak fedezetet bels6 finanszirozasb61, 
felhalmozasi tobbletb611.127e Ft-ot es az el6z6 evi penzmaradvanyb613.747 e Ft-t. 
3. § Az R. 12. § (1) bekezdese helyebe a k6vetkez6 keriil: 
, A Kepvisel6-testiilet 2013. evben 10.158 eFt tartalekot kepez." 
4. § Ez a rendelet kihirdeteset kovet6 napon lep hatalyba, rendelkezeseit a 2013. evi koltsegvetes vegrehajtasa 
soran alkalmazni kell. 

Sztanyi Istvan 
po1garmester 

A rendeletet kihirdettem: 

Vertesboglar, 2014 ............... . 

T6th Janosne 
cimzetes f6jegyz6 

T6th Janosne 
cimzetes f6jegyz6 



1. melleklet 

Vertcsboghir Kozscg Onlwnminyzatanal< cs Intczmcnycnck 2013. cvi koltscgvctcsi bcvctclci cs kiiltscgvctcsi kiadasai 
ciOiranyzat-csoportol<, l<icmclt cloiranyzatok cs l<iitclczo fcladatol<, on kent vallalt fcladatol<, allami (allamigazgatasi) 

fcladatol< szcl"inti bontasban 

2013. evi 
e(o,·n"JrJv7:<t 

Kotelezo 
feladatok 



v Cl'tcsbogi:\J· Kiizseg Onkonn:\nyzat:\nak 2013. evi kiiltscgvctcsi bcvctclci es kiiltsegvctesi kiad:\sai cloir:\nyzat

CSOJlOI'tok, kicmcJt cJoir:\nyzatok CS J{O(CJCZO fcJadatok, on kent v:\Jiaft fcJadatok, :\Jiami (:\Jiamigazgat:\si) fcJadatok 
szcrinti bont:\sban 

2013.evi 

el6i 
Kotelez6 
feladatok 

2. melleklet 



3. melleklet 

Az Altalanos Miivcliidcsi Kiizpont 2013. cvi l<iiltscgvctcsi bcvctclci cs l<iiltscgvetcsi l<iadasai eliiiranyzat-csoportol<, 

l<icmclt cliiit·anyzatol< cs l<iitclczii fcladatol<, iinl<cnt v:\llalt fcladatol<, :\llami (:\llamigazgat:\si) fcladatol< szerinti 

bonfl1sban 

Kotclez6 
feladatok 



Wrtesboglar Kiizseg bnkormanyzatanak 2013. evi kiiltsegvetese 

kiiltsegvetesi szervenkent, kiitelez6 feladatonkent, kiemelt el6iranyzatok szerinti reszletezessel, 

mukiidesi es felhalmozasi kiiltsegvetes tagolasban 

4/A Oru\116an miil<iido intczmcny 

Bcvetel Kiadas 

MegncvezCs ercdet eir. m6d. Eir. eredeti eir m6d. Eir. 

I Altah\nos MfiveiOdCsi Kiiz]JOnt 
KOTELEZO FELADAT 
MiiktidCsi ktiltsegvetes 
intezmenyi milkoctesi bevetel 6 379 6 655 
tamogatasertekil miik.celu bevctel 

eliizii evi penzmaradvany 0 231 
iranyit6 szervtiil kapott tamogatas 28 948 30 970 
szemelyi juttatasok 18 000 19 887 
munkaad6t terhelii iamlekok 4 912 5 181 
dologi kiadasok egyeb foly6 kiadasok 12 415 12 788 
szociatpolitikai juttatasok, egyeb ellatasok 
Felhalmozasi kiiltscgvetcs 
in\nyit6 szervtiil kapott tamogatas 0 
felujitas 0 

Altalanos MfiveiOdCsi Ktizpont iisszesen 35327 37 856 35 327 37 856 

4/A Onalloan mfikiido intczmeny iisszesen 35327 37 856 35 327 37 856 

4B Onkormanyzat szakfeladatai 

Bevetel Kiadas 

Megnevezes eredet eir. m6d.Eir. eredeti eir m6d. Eir. 

I Onkormanyzati jogalkotas 
KOTELEZO FELADA T 
Mfikiidcsi koltscgvetcs 
intezmenyi milkodesi bevetelei 305 508 
miikodesi celu tam .ert bevetel 29 244 12 100 
szemelyi juttatas 2 520 2 520 
munkaad6t terhelii jatulekok 697 697 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 3 842 3 992 
kamat kiadas 500 503 
mfikiidesi tantOJ!a(aS ah!-n beliiJre 10 421 10 421 
altalanos tartalek 3 259 10 158 
Felhalmozasi koltsegvetcs 
feJhaJmozasi cel\t tantOJ!a(CS aht.-11 beliiJri\1 
felhalmozasi celu tamogatas aht.-n kiviilriil 149 149 
tamopgatasert. Felhalm. Kiadas 100 100 12 855 0 
felhalmozasi celu tamogatas aht.-n kiviilre 
bemhazas 0 203 

ONKENT V ALLALT FELADAT 
Miikodcsi ktiltscgvetes 
mfikodesi tamogatas aht-n beliilre 442 442 
Felhalmozasi kiiltscgvetes 
felhalmozasi celu tamogatas aht.-n kiviilre 200 200 

Onkormanyzati jogalkotas iisszcsen 29 798 12 857 34 736 29136 

2 Onkormanyzatok elszamolasai 
Mfikodesi koltsegvetes 
helyi ad6k 12 500 12 500 
p6tlek, birsag , e~.o'Yeb saiatos bevetelek 72 72 

lgepjarmilad6,termiif<ild szja I 760 I 760 
normatfv allami tam 38 397 42 086 
Felhalmozasi koltsegvetes 
Felhalmozasi es tiikeielleJ!ii bevetel 66 66 

Onkorm. feladatra nem terv. elsz.tissz.: 52 795 56 484 0 0 

3 Kiiltsegvetesi befizetesek 
KOTELEZO FELADA T 
Milkodesi koltsegvetes 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 0 30 

Koltsegvetesi befizetesek osszesen 0 0 0 30 
4 Finanszfrozasi miiveletek 

KOTELEZO FELADAT 
MiikOdesi koltsegvetes 
milkodesi celu hi tel tiirlesztese 
Felhalmozasi kiiltsegvetes 
felhalmozasi celu hi tel torlesztese 6 000 6 000 

Finanszfrozasi miiveletek osszesen 0 0 6 000 6 000 

5 Onkormanyzatok elszamolasai kvi. szerveikkel 
KOTELEZO FELADA T 
Miikiidesi kiiltsegvetes 
tamogatasok foly6sftasa 28 948 30 970 
el6z6 evi penzmaradvany 0 9 516 

Onkorm.elszamolasai kvi.szerveikkel osszesen 0 9 516 28 948 30 970 
6 Sportcelok, sportletesftmenyek mfikodtetese 

KOTELEZO FELADA T 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

V€rtesboglar Kozseg Onkormanyzatanak 2013. evi kiiltsegvetese 

koltsegvetesi szervenkent, kotelez6 feladatonkent, kiemelt eloiranyzatok szerinti reszletezessel, 

mukodesi es felhalmozasi kiiltsegvetes tagolasban 

Miikodesi koltscgvctcs 
szemclvi juttau\s 
munkaad6t terhcl6 jandekok 
dologi cs egyeb loly6 kiadasok 95 

SrJorlcclok, srJortletcsitmcnyck mukodtctcsc osszcscn 0 0 95 
Varos cs kiizscggazd:\llwd:\s 
KOTELEZO FELADAT 
Miikodesi koltsegvetes 
miikodesi celu tam .611 bevetel 0 800 
szemelyi juttatas 0 
munkaad6t terhel6 jarulekok 0 
dologi es egyeb foly6 kiadasok I 112 
Felhalmozasi k61tsegvetes 
beruhazas 

V a ros es kiizseggazd. iissz. 0 800 I 112 

Kiizvilagitasi fcladatok 
KOTELEZO FE LAD AT 
Mukiidesi kiiltsegvetes 
dologi es egyeb foly6 kiadasok I 206 

Kiizvilagitasi feladatok iisszcscn 0 0 1 206 

Haziorvosi szolgalat 
KOTELEZO FELADAT 
MGkiidCsi kiiltsegvetes 
tamogatase11eku mukiictesi bevetel 
szemelyi juttatas 
munkaad6t terhel6 jarulekok 
dologi es egyeb foly6 kiadas 900 
MukiidCsi c. penzeszkiiz atadas 

Hazior-vosi szolgalat iisszcscn 0 0 900 
Haziorvosi iigyclcti ell:\tas 
KOTELEZO FELADA T 
Miiklidcsi kiiltscgvetcs 
mukodesi tamogatas allamht-on bellilr61 940 940 
mukodesi tamogatas l\Jlamht-on bellilre 3 326 

II:Iziorvosi iigyclcti clh\h\s osszescn 940 940 3 326 

Telepiilcsi hulladi'k kezelese 
KOTELEZO FELADAT 
Mukiidesi k61tsegvetes 
tamogataserteku mfikodesi bevetel 
szemelyi juttatas 
munkaad6kat terhel6 jarulek 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 115 

Telepiilcsi hulladck kczclcse osszcsen 0 0 liS 
Szennyviz tisztitasa, gyiijtcsc, clhelyczcse 
KOTELEZO FELADAT 
Fclha lmozasi koltscgvetcs 
iizemeltetesb61 szarmaz6 bevetelek 888 888 
fe1ha1mozasi c.tamogatas allamht-on kiviilr61 300 300 

Szcnnyviz tisztit:\sa, gyiijtese, elhelyezese iisszcsen 1188 1188 
Nem Ia k6ingatlan bcrbead:\sa, iizemel. 

Mfikiidesi kiiltsegvetes 
intezmenyi mfikodesi bevete1 866 -866 
6nkormanyzatok sajatos mfik.bevetele 769 
dologi es eJ.,>yeb foly6 kiadasok 437 
felhalmozasi koltsegvetcs 
felujitas 

Nem lak6ingatlan berbead:\sa, iizemel.osszesen 866 1 635 437 

Foglalkoztatast helyett.tam.hossz.idotar. kozfoglalkoztatas 
Miikodesi koltsegvetes 
mfik6desi tamogatas allamht-on beliilr61 874 I 770 
szemelyi juttatas 906 
munkaad6t terhe16 jarulekok 122 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 

Foglalkoztatast helyctt.tam.hossz.idotar. kOzfogl.osszesen 874 1 770 I 028 
Atmeneti segely 
KOTELEZO FELADA T 
Miikiidesi koltsegvetes 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 50 

Atmeneti segely iisszesen 0 0 50 

Temetesi segely 
KOTELEZO FELADA T 
Mukodesi koltsegvetes 
szocialpolitikai elh\tasok, egyeb juttatasok 100 

Temetcsi segely iisszesen 0 0 100 
Egyeb iinkormanyzati eseti penzb.ellat 
KOTELEZO FELADA T 
Mukodesi koltsegvetes 
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95 
95 

800 
108 

I 347 

2 255 

I 206 
1 206 

900 

900 

3 260 
3 326 

115 
115 

1206 

1206 

1 388 
193 

I 581 

355 
355 

100 
100 
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Vertesboglar Kbzseg Onkormanyzatanak 2013. evi kbltsegvetese 

koltsegvetesi szervenkent, kbtelez6 feladatonkent, kiemelt eloiranyzatok szerinti reszletezessel, 

mukbdesi es felhalmozasi kbltsegvetes tagolasban 

szocialpo!itikai elh\u\sok, cgyeb juttatasok 3416 
EgyciJ tinkorm.eseti IlCnziJ.elhit iissz. 0 0 3416 

Kiiztemetcs 
KOTELEZO FELADAT 
Mukiidesi kiiltsegvetes 
szocialpolitikai ellatasok, e 'veb iuttatasok 

Ktiztemetcs tisszescn 0 0 0 

Aktiv koruak ella !lisa 
KOTELEZO FELADA T 
Mukiidesi kiiltseJ!vetes 
Szocialpolitikai ellatasok egyeb juttatasok 3 967 

Aktiv koruak eiiM:Is tisszesen 0 0 3 967 

Lakasfenntartasi tam. normativ alapon 
KOTELEZO FELADA T 
Milkiidesi kiiltsegvetes 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb iuttatasok 830 

Lak:lsfenntartasi tam. normativ a. tissz 0 0 830 

Rendkfvilli gyermekvedelmi tamogatas 
KOTELEZO FELADA T 
Milkiidesi kiiltsegvetes 
szocialpolitikai elh\tasok, egyeb juttatasok 0 

Rendkiviili gyermekvcdelmi tam.tissz. 0 0 0 
Allolasi dij alanyi .iogon 
KOTELEZO FELADA T 
Mukiidesi koltsegvetes 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 195 

Apolasi dfj alanyi jogon iisszesen 0 0 195 

Kiizgy6gyelhltas 
KOTELEZO FELADA T 
Mukodesi kiiltsegvetes 
szocialpolitikai elh\tasok, egyeb iuttatasok 

Kiizgy6gyellatas iisszesen 0 0 0 
Start-munka kozfoglalkozatottak 
KOTELEZO FELADA T 
Miiktidesi kiiltsegvetes 
milkodesi celu tam .ert bevetel 0 128 
szemelyi juttatas 0 
munkaad6t terhelo iarulekok 0 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 0 

Start-munka kiizfoglalkozatottak iisszesen 0 128 0 

4/B Onkormanyzat cs szakfeladatai osszesen 86 461 85318 86 461 

Vertesboglar Kiizscg Onkormanyzata es intczmcnye osszesen 121 788 123 174 121 788 
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2702 
2702 

0 

3 967 
3 967 

830 
830 

221 

221 

195 
195 

0 

75 
10 
43 

128 

85 318 

123 174 



5. melleklet 
Az bnkormanyzat es intezmenye 2013. evi felhalmozasi kiadasainak reszletezese celok szerint 

Megnevezes reszletezes eloin\nyzat ezer Ft-ban 

Beruhazas 203 
203 

Felhamozasi celu tamogatasa allht.on kiviilre 200 
lakashoz jutok tamogatasa 200 

iisszesen 403 



Az i:inkormanyzat es intezmenye letszamkerete 2013. evben 

Intezrneny neve ( cirnrend, szakfeladat szerint) 

Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata 
Onkormanyzatok Igazgatasi tevekenysege 

Kozfoglalkoztatott 

Altalanos Miivelodesi Kozpont Vertesboglar 
AMK Napkoziotthonos 6voda intezmenyegyseg 

6vodai Intezmenyi etkeztetes 

Iskolai Intezmenyi etkeztetes 

AMK Muvel6desi Haz intezmenyegyseg 

Engede
lyezett 
letszam 

0 
2 

6 

2 

1 
1 

tcljcs munka
idobcn fogl. 

0 

6 
2 

0 

6.melleklet 

rcszmunlm-idobcn 
foglalkoz-tatott 

0 
2 

0 

0 
0 



s.szm 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

2013. evben tervezett lakossagnak juttatott tamogatasok, 

szocialis, raszorultsagi jellegu ellatasok reszletezese 
7.melleklet 

Megnevezes osszeg ezer forintban 

Rendsz.szoc.segely ei. 1231 
Foglakoztatast helyettesitO tamogatas 2 736 
Normativ lakasfenntartasi tamogatas eloiranyzata 830 
Normativ apolasi dij eloiranyzata 195 
Penzbeli atmeneti segetyek eloiranyzata 355 
Penzbeli temetesi segelyek elOiranyzata 100 
Rendszeres gyermekvedelmi tamogatas eloiranyzata 221 
Raszorultsagtol fiiggo normativ kedv. ei. 2 702 

osszesen 8370 



EIOterjesztes V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete 
2014. aprilis 24-i nyilvanos I z:irt iilesenek 

4. napirendi pontjahoz 

Targy: Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata es intezmenye 2013. evi gazdalkodasar61 beszamol6 
E/oteJjeszto: Sztanyi Istvan po/garmester 
Az e/oterjesztest keszitette: Sorosne Mohacsi Krisztina gazd.irodav. 

Tisztelt KepviseiO-testiilet! 

Onkormanyzatunk 2013. evi koltsegvetesenek teljesiileserol az alabbiakban szamolok be. 

Penzkeszlet valtozasa 
Megnevezes Osszeg ezer Ft-ban 

1 2 3 
Penzkeszlet targyidoszak elejen 

01 - Forintban vezetett koltsegvetesi penzforgalmi 9.227 
szamhik egyenlege (El6iranyzat-felhasznalasi 
keretszamhik egyenlege) 

02 - Devizabetet szamlak egyenlege 0 
03 - Forintpenztarak es betetkonyvek egyenlege 33 
04 - Valutapenztarak egyenlege 0 
05 Penzkeszlet osszesen (01 +02+03+04) 9.260 
06 Bevetelek (+) 117.541 
07 Kiadasok (-) 112.896 

Penzkeszlet targyidoszak vegen 
08 - Forintban vezetett koltsegvetesi penzforgalmi 13.841 

szamlak egyenlege (El6iranyzat-felhasznalasi 
keretszamlak egyenlege) 

09 - Devizabetet szamlak egyenlege 0 
10 - Forintpenztarak es betetkonyvek egyenlege 64 
11 - Valutapenztarak egyenlege 0 
12 Penzkeszlet osszesen (08+09+1 0+11) (12=05+06-07) 13.905 

Penzkeszlet alakulasa: 
6nkormanyzatunk 2013. 12. 31-en penzkeszletet 13.905e Ft-al zarta, melynek oka, hogy 2013. 
december 3-an erkezett meg 12.100e Ft mukodokepesseg megorzeset szolga16 kiegeszito tamogatas. 
Bevetelek alakulasa 
A rendelet-tervezet 1. melleklete mutatja az onkormanyzat es az AMK osszesitett beveteleit es 
kiadasait mukOdesi es felhalmozasi koltsegvetesre tagolva. 
Az eredeti, illetve m6dositott eloiranyzathoz kepest a kozhatalmi bevetelek, valamint a 
tamogataserteku bevetelek emelkedtek. A tablazat mutatja azt is, hogy az elozo evekhez kepest az 
onkormanyzatunk koltsegvetesi tamogatasa egyre csokkeno tendenciat mutat, fuggetleniil att61, hogy 
az altalanos iskola allami fenntartasba keriilt, melynek tamogatasat mar nem az onkormanyzatunk 
kapj. Az atengedett kozhatalmi bevetelek (gepjarmuad6 60%, SZJAjovedelemdifferencial) merteke is 
jelentosen csokkent az elmult evekhez kepest. 
Reszletesen a beveteleket beveteli forrasonkent eiOterjesztesem 1. melleklete tartalmazza. 



6nkormanyzatunk 2013. evi ad6bevetelei: 

Kozhatalmi bevetelek eloininyzata es teljesitese 
Megnevezes 201L evi 2013. evi 

· teljesites teljesites 

01 lgazgatasi szolgaltatasi dii 0 27 
02 Feliigyeleti jellegii tevekenyseg dija 0 0 
03 Gep j armiiad6 4 693 1 784 
04 Tenn6fold berbeadasab61 szarmaz6 jovedelemad6 125 31 
05 Onkormanyzatoknak atengedett egyeb kozhatalmi 0 0 

bevetelek 
szemelyi j6vedelemad6 helyben marad6 reszre 9 944 0 

06 Onkormanyzatoknak atengedett kozhatalmi 14 762 1 815 
bevetelek (03+ ... +05) 

07 Epitmenyad6 806 478 
08 Telekad6 881 531 
09 Vallalkoz6k kommunalis ad6ja 0 
10 Maganszemely kommunalis ad6ja 4 915 5 058 
11 Idegenforgalmi ad6 tart6zkodas utan 0 0 
12 Idegenforgalmi ad6 epiilet utan 0 0 
13 lparuzesi ad6 alland6 jelleggel vegzett ipariizesi 8 434 8 499 

tevekenyseg utan 
14 Ipariizesi ado ideiglenes jelleggel vegzett ipariizesi 0 0 

tevekenyseg utan (napi atalany) 
15 Ebrendeszeti hozzajarulas 0 0 
16 Talajterhelesi dij 72 141 
17 Helyi ad6k es ad6jellegii bevetelek (07+ ... +16) 15108 14 707 

18 Ad6p6tlek, adobirsag 213 151 
19 Komyezetvedelmi birsag 0 0 
20 T ermeszetvede1mi birsag 0 0 
21 Miiemlekvedelmi birsag 0 0 
22 Epitesiigyi birsag 0 0 
23 Egyeb birsag 0 24 
24 Birsag bevetek (19+ ... +23) 0 24 
25 Egyeb kozhatalmi bevetelek 75 53 

Jovedelemkiilonbseg merseklese 17 780 0 
26 Kozhatalmi bevetelek (01+02+06+ 17+ 18+24+25) 47 938 16 777 



6nkorm<'myzatunk koveteles allom<'mya: 

Adokhoz kapcsol6d6 2013.12.31. 

Megnevezes Mult evi Targy evi Osszesen 

epitmenyad6 0 0 0 

telekad6 735 023 173 355 908 378 
kommunalis 
ad6 247 145 562 919 810 064 

ipan1zesi ad6 606 224 284 650 890 874 

gepj armuad6 277 458 222 827 500 285 

p6tlek 649 741 223 183 872 924 

bfrsag 43584 100000 143 584 

egyeb 40000 0 40 000 

idegen bevetel 26400 279076 305 476 
talajterhelesi 
dfj 0 21758 21758 

illetek 3000 0 3 000 

osszesen ·. 2 628 575 1867 768 4 496 343 

Egyeb kovetelesek 2013.12.31. 

Megnevezes 2013.12.31 
teritesi dijhatralek 30 000 
jogtalan segely visszafiz 191 800 
berleti dijhatralek 141377 
lakashoz jut6k kolcsone 73250 
rezsikoltseg hatralek 37 228 

Osszesen 473 655 

Kiadasok alakulasa 
A kiadasok kiemelt el6iranyzatonkenti alakulasat koltsegvetesi szervenkent es azon beliil 
szakfeladatonkent a rendelet-tervezet 4. melleklete tartalmazza. 
A kiadasaink legnagyobb reszet a szemelyi juttatasok, illetve jarulekai teszik ki. Az el6z6 
evekhez viszonyitott csokkenes oka, hogy az altalanos iskola szemelyi allomanya a 
Klebelsberg Intezmenyfenntart6 Kozponthoz keriilt. Onkormanyzatunk az 6vodapedag6gusok 
beret a jogszabalyi el6irasok megfelel6en megemelte, ezert az eredeti el6iranyzathoz kepest a 
szemelyi juttatasok es jarulekok el6iranyzatait sziikseges volt m6dositani. 
A tarsadalom es szocialpolitikai juttatasok, a penzeszkoz atadasok kiemelt el6iranyzatok 
teljesitesek reszletezeset az elOterjesztes 2. melleklete tartalmazza. 
A felhalmozasi kiadasok celonkenti teljesiteset a rendelet-tervezet 5. melleklete mutatja be 
reszletesen. 
Onkonnanyzati szinten a m6dositott penzmaradvany 14.202 e Ft (rendelet-tervezet 2. 
melleklet). 



2013. evi konyvviteli merlegiink f6osszege 364.608 e Ft-r61 343.235 e Ft-ra csokkent Oka, a 
penzkeszlet novekedest, valamint az ertekcsokkenest meghalad6 beruhazas nem tortent es az 
iskola ingyenes vagyonkezelesbe adasa is csokkentette a f6osszeget. 
Az elOterjesztes 3. -4. melleklete az Onkormanyzat vagyonkimutatasat, az elOterjesztes 5. 
melleklete a tObbeves kihatassal jar6 dontesek, melyek egyben ad6ssagot keletkeztet6 
iigyletb61 fennall6 kotelezettsegek is - szamszerusitett adatait tartalmazza. 

v ertesboghir Onkormanyzata 2013. evben kozvetett tamogatast nem nyujtott. 
Kerem a Tisztelt Kepvisel6-testiiletet, hogy el6terjesztesem vitassa meg es a rendelet
tervezetet fogadja el. 

Vertesboglar, 2014. aprilis 09. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 



1. melleklet 
ezer Ft-ban 

Az Onkormanyzat Egyszerusitett pcnzforgalmi jelentcse (mukOdesi cs felhalmozasi bevctelek cs kiadasok alakulasanal• 

Megncvezes 2013. cvi 

/kiizhatalmi bcvctclck 
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1. 
2. 
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4. 
5. 
l6t.y:;, .. 
7. 
I8C:.,.;a 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Egyszerusftett penzmaradvany kimutatas 2013. ev 
Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 

2. melleklet 
ezer forintban 

Megnevezes . . . ... ... El6z6 evi Targy evi . .. 

Zaro penzkeszlet .. .·. . ·· .· ..... 9180 13841 
Forgatasi celu miiveletek egyenlege 
Egyeb aktiv es passziv pu-i elsz.osszevont egyenlege 409 262 
El6z6 ev ( ek)ben kepzett tartalekok maradvanya 94 0 
V allalkozasi tevekenyseg penzforgalmi eredmenye 
't4lrgy~yib¢Iyesbitett pe'(LZ.Uaradvany . ... . ..:;.: : ... . < 

.~4.95 '"· · .... 14103 I •. ··.·· 
Finanszirozasb61 szarmaz6 korrekci6k 22 99 
)?erizalt,.ardva:ny ierhei6.elvoli~~ok, )Jlo(l.tetell~k ••.. · ... · }•ii•i:;,.··>: .. . .·' .····?,; 

Koltsegvetesi penzmaradvany 9 517 14 202 
v allalkozasi tevekenyseg eredmenyeb61 alaptev.re felhaszn. 
Koltsegvetesi penzmarad. kiilon jogsz. alapjan mod. tetel 
JS1Q~9.~itQ#·})~n:l;)1larl:l<fvany :· ; 

. ·•······ : ":· .. ·· ;~···· ,,. I .... :95Jo/: 
,;./ ···•·· '11"4':202 

12-bol EO. Alapb61 folyositott peneszk. Maradvanya 
12-bol kotelezettseggel terhelt penzmaradvany 325 13 429 
12-bol Szabad penzmaradvany 9 192 773 
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IV. 
v. 

Egyszerusftett merleg 
2013.ev 

elszamolasok 
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3. melleklet 
ezer forintban 



Vertesboglar Kozseg 6nkormanyzatanak es intezmenyenek 2013. evi k61tsegvetesi kiadasainak 
k61tsegvetesi szervenkent es kiemelt el6iranyzatok szerinti reszletezessel, valamint az atlagletszam alakulasa 

Kiadfts attag 
2011. Cvl 2012. evi 2013. cvi 2013. cvi 2013. evi ICtsz:\m 

sorszam MegnevezCs teljesitCs teljesilcs crcdeti m6d tcljcsites 2011. Cv 
I. Attaliinos MUvciOdCsi KOzpont 
I. Ovodai inthmCnyi etkeztctCs 

MlikHdCsi kOUsCgvetes 
szemCiyi juttatcisok 2 758 2 669 2 821 3 004 2 930 
munkaad6t terhe16 jclru!Ckok 741 721 756 805 791 
dologi kiadasok c~,'Yeb foly6 kiadasok I 863 I 650 I 996 2 269 2 052 
Ovodai intCzmCnyi CtkcztetCs Osszescn 5362 5 040 5 573 6 078 5 773 ·2,0 

2. lskolai intCzmCnyi CtkeztctCs 
MiikOdCsi kOitsCgvetCs 
szcmelyi jullalasok 881 I 388 I 306 I 404 I 469 
munkaad6ttcrhclii jarulekok 247 375 350 376 237 
dologi kiadasok et,'Yeb foly6 kiadasok I 844 I 949 2 579 2 801 2 424 
lskolai intCzmCnyi CtkeztctCs Osszesen 2 972 3712 4 235 4 581 4130 1,0 

3. Munkahclyi vendCgl3t3s 
MiikOdCsi kOitsCgvctCs 
szemCiyi juttatclsok 
munkaad6tterhel6 jaruiCkok 
dologi es C!,'YCb foly6 kiadasok I 761 I 406 492 492 903 
Munkahelyi vendegl:\tas osszesen 1761 1406 492 492 903 

4. Ovodai neveiCs, iskolai clOkCszitCs 
MiikodCsi koltsegvetes 
szemelyi juttatasok 10 634 9 588 9 317 10 325 10566 
munkaad6tterhelo jarulekok 2 847 2 614 2 586 2 649 2 654 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 2 278 2 290 3 486 3 456 4 015 
Ovodai neveh~s, iskolai eiOkCszih~s Osszesen 15 759 14 492 15389 16 430 17235 5,0 

5. Ovodai ncmzetisCgi neveiCs 
MUkOdCsi kOitsCgvetCs 
szemelyi jullalasok 2 213 912 2 759 3 332 3 330 
munkaad6t terhel6 jclrulekok 591 241 740 871 871 
dolo •i es egyeb foly6 kiadasok 12 32 619 249 259 
Ovodai ncmzctisCgi ncvelCs Osszcsen 2 816 1185 4118 4 452 4 460 1,0 

6. Nem lak6ingatlan bCrbead<isa 
MiikodCsi kOltscevetes 
szemelyi juttatc'isok 2 778 3 147 0 0 0 2,0 
munkaad6t tcrhelO jclrult!kok 770 849 0 0 0 
dologi es C!,'Yeb foly6 kiadasok 5 310 3 927 0 0 0 
Felhalmoz<isi kOitsCgvetCs 24 240 
feliijitas 
beruhazas 
Egyeb'ingatlan berbeadasa osszesen .· 33 098 7923 0 0 0 2,0 

7. Nappali rendszerU 81tatanos iskolai oktatiis 1-4. Cvfolyam 
Miikodesi koltseevetes 
szemelyi juttalasok II 716 II 975 0 0 2 5,0 
munkaad6tterhelii jarulekok 3 120 3 232 0 0 0 
dologi es CI,'Yeb foly6 kiadasok 33 206 0 0 0 

Nappali rendszerii iiltalanos iskolai oktat:ls 1-4. evfolyam ossz 14 869 15413 0 0 2 5,0 

8. Nappali rcndsz. iilt. iskolai oktat<is 1-4. Cvfolyam nemzetisCgi 
MUkOdCsi kOitsCgvett~s 
szeme!yi jultalasok 2 230 2 301 
munkaad6t terhelo jarulekok 595 616 
dolo •i es egyeb foly6 kiadasok I 5 

Nappali rendsz. ~it. iskol~i okt:itas 1'4.evfolyam nemiCtisegi 2826 2922 0 0 0 1,0 

9. Nappali rcndszcrU 81ta18nos iskolai oktatas 5-8. Cvfolyam 
Miikodesi koltsegvetes 
szem6lyi juttatas 10483 10 593 0 0 71 
munkaad6t terhelii jarulekok 2 787 2 786 0 0 3 
doJogi OS C[,'YOb folyo kiadasok 19 19 0 0 3 
Nappali reildszerii altalanos iskolai oktatas 5-8. evfolyam iissz 13289 13398 0 0 77 5,0 

10. Nappali rendsz. iilt. iskolai oktat:is 5-8. Cvfolyam nemzetisCgi 

MUkOdCsi kiiltsCgveh~s 
szemelyi jultalas 6 696 8 173 0 0 7 
munkaad61 terhelii jarulekok I 643 I 694 0 0 7 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 26 70 0 0 15 
Nappali rendsz. alt. iskolai oktat:ls 5-8. evfolyam nemzetisegi li. '8365 9937 ·.·.·· 0 . 0 29 2,0 

II. Nappali r. alt. iskolai sajatos nevelCs, oktatiis 
Miikodesi koltsegvetes 
szem6lyi juttatas 
munkaad6t terhelii jarulekok 
Nappali r. iilt. iskolai saj:itos nevelCs, oktah\s Osszesen 

12. MfiveiOdCsi hiizak, kOzpontok mUkOdtetCse 
MUkOdCsi kiiltsCgvetCs 
szcm6lyi juttatas I 257 I 680 I 593 I 618 I 576 
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Vertesboglar Kiizseg Onkormanyzatanak es intezmenyenek 2013. evi kiiltsegvetesi kiadasainak 
kiiltsegvetesi szervenkent es kiemelt eliiiranyzatok szerinti reszletezessel, valamint az atlagletszam alakulasa 

Kiadas atlag 
201 I. Cvi 2012. Cvi 2013.evi 2013.evi 2013. evi ICtsz:hn 

sorszam MegnevezCs teljesill~s teljesitCs eredeti m6d teljesitCs 2011. cv 

munkattd6t terhc!O jfuu!Ckok 339 411 430 430 399 
dologi Cs cgyCb foly6 kiadilsok I 943 I 058 2 143 2 394 I 877 
Fclhalmoz:isi kOitsCgvetCs 780 
Beruhflzfts 
Feh\jflas 
I\1iivciOdCsi hitzak, kOzpontok miikiidtetCsc Osszesen 4 319 3149 4166 4 442 3 852 1,0 

13. KOnyvtiiri tevCkenysCg 
MiikOdCsi kOitsCevetCs 
szemCiyi juttatils 204 204 204 204 204 
munkaad6t terhe16 jflru!Ckok 50 50 50 50 50 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 215 163 222 249 93 
K0nyvt3ri tevCkenysCg Osszesen 469 417 476 503 347 

14. Sajiitos neveiCsi igCnyii gyermekek Ovodai nevelt~se 

dologi cs cgycb folyo kiadasok 144 
Sajatos neveiCsi igenyCnyii gyermekek 6vodai neveiCse Osszesen 144 

15. Sajiitos neveiCsi igCnyli iskolai tanul6k neveiCse 
dologi cs cgycb folyo kiadasok 144 
Sajatos ncveiCsi igCnyii iskolai tanul6k nevciCse 144 

16. Szoci81is Ctkezteh~s 
MiikOdCsi kOitsC_gvctCs 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 0 0 878 878 I 064 
Szoci3Iis CtkcztetCs Osszesen 0 0 878 878 1064 

17. KOzponti kOitsCgvctCsi bcfizctCsck 
MUkOdCsi kOitsCgvetCs 
dolo •i es egyeb foly6 kiadasok 0 0 319 
Kozponti kiilts~gvet~si befizetesek iisszesen 0 0 0 0 319 
ftiggo kiadasok 1150 

IAitahlnos Milveliidesi Kiizpont osszesen 105 905 78994 35 327 37 856 39341 25 

Kiadas 1itlag 
2011. evi 2012. evi 2013. evi 2013. evi 2013. evi h~tsz3m 

sorszam Megoevezes te1jesites teljesites eredeti mod teljesites 201l.ev 

II.' Vcrtcsboglar Kiizseg Onkormanyzata 

I. Ncm lak6in~atlan bCrbead:isa 
Miikiidt'si kiiltsegvctes 
dologi es •t.'Yeb foly6 kiadasok 2 437 I 206 I 254 
feh\jitas 4 896 
beruhazas 188 
Nem lakoingatlan berbeadasa oszesen ... 2 5 084 .·,, 437 1206 1254 

2. 0nkorm3nyzatok igazgatiisi tcvCkenysCge 
Miikiidcsi kiiltscgvetcs 
szemelyi juttatas 3 077 2 520 2 520 2 520 2 510 
munkaad6t terhel6 jarulekok 869 668 697 697 665 
dologi es egyeb fo1y6 kiadasok 7 221 7 472 4 342 4495 4 256 
pCnzeszk6z 8tadas. t3mogat3s6rt6kii kiad3s 14413 7 344 10 863 10 863 10 605 

Felhalmoz:isi kOitsCgvetCs 
!penzeszkoz atadas 0 I 515 
beruh3zits I 016 0 203 203 
Felha~n. Ceh\ kiadas 200 200 0 
tamogatasert. Felha~n. Kiad 12 855 0 
Alta13nos tartaiCk 3 259 10 158 0 
Onkormanyzatok igazgatasi tev~kenysege osszesen 25580 20535 34736 29136 18239 

3. V3ros es kOzsCggazd31kod3s 
MUkOdCsi kOitsCgvett~s 
szemelyi juttatas 294 0 800 800 
munkaad6t terhel6 jaru1ekok 40 0 108 108 
dolo •i es egyeb fo1y6 kiadasok I 060 860 I 112 I 347 I 396 
Felhalmoz:isi kOltsCgvetCs 
feh\"itas 
Varos es liiizseggazdalkodas osszesen 1394 860 1112 2255 2 304 

4. Rovidtavu foglalkoztatas 
Milkiidcsi kiiltsegve!Cs 
szemelyi juttatas I 008 I 572 906 I 463 I 463 
munkaad6t terhel6 jarulekok 136 214 122 203 203 
dologi es C[.'YOb fo1y6 kiadasok 202 0 43 49 

Kiizcclu foglalkoztat:\s osszesen . ·· ,·' 1144 1988 '1 028 1709 1715 2,0 

5. KOzvil:igitasi feladatok 
MiikOdCsi kOltsCgvetCs 
dologi kiadasok 963 I 108 I 206 I 206 I 051 

KOzVihlgitiisi feladatok Osszesen .. 963 . 1108 1206 1206 1 051 

6. H3ziorvosi ell3t3s 

l\1llkOdCsi kOltsCgvetCs 
dologi es •t.'Yeb kiadasok 742 700 900 900 704 

Felhalmoz:isi kOitsCgvetCs 

2/4 

4.melleklet 

atlag atlag 
ICtsz:lm ICtszam 
2012. cv 2013. ev 

1,0 1,0 

0,0 

23 10 

atlag atlag 
JCtsz3m lCtszam 
2012. cv 2013. ev 

0,0 

' 

2,0 

_., . 2,0 

' 



Vertesbogl<:ir Kozseg Onkormanyzatanak es intezmenyenek 2013. evi k61tsegvetesi kiadasainak 
k61tsegvetesi szervenkent es kiemelt el6iranyzatok szerinti reszletezessel, valamint az atlagletszam alakulasa 

Kiadas llliag 
2011. evi 2012.evi 2013. evi 2013. evi 2013. evi ICtsziim 

sorszclm Megnevezes teljesites teljesites eredcli m6d teljesites 2011. ev 

FcllJjiti\s 
H:iziorvosi elliitiis Osszesen 742 700 900 900 704 

7. Tclcp_iiiCsi hulladCk kezeiCse 
MiikOdCsi kOitsCgvetCs 
dologi es egyCb foly6 kiad<lsok 85 93 115 115 91 

TelepiiiCsi hulladCk kezelCse Osszcsen 85 93 115 115 91 

8. Finansziroziisi miivclctck 

MiikOdCsi kOitsCgvctCs 
Hitelek kiadasai 20 691 23 438 6 000 6 000 6 000 
Finansziroziisi miiveletek Osszescn 20691 23 438 6000 6 000 6 000 

9, Sportcclok cs fcladatok 
MlikOdCsi kOitsCgvetCs 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 98 93 95 95 125 
Felhalmoziisi kOitsCgvetCs 
fellljitas 414 
SportcCiok Cs feladatok OsszesCit 512 93 95 95 125 

10. H3zi segitsCgnyUjt3s 

MiikOdCsi kOltsCgvetCs 
szetm!lyi ·uuat8s 742 
munkaad6t terhe16 jarulekok 184 
dologi es Ob'YOb foly6 kiadasok 0 

Hazi segitscgnyujtas iisszcsen 926 0 

11. Rcndszcres szociiilis scgCly 
MiikOdCsi kOltsCgvetCs 
Szociatpolitikai ellatasok eb'Yeb juttatasok 3 089 2 687 3 967 3 967 2 628 
Rcndszcres szoci:i.lis ,lCnzbeni ell:i.tfts Oss.zescn 3089 2 687 3 967 3967 2628 0 

12, Lakasfcnntart:isi tiimogat:is normativ alapon 
MiikOdCsi kOitsC2vctCs 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 313 510 830 830 728 
Lakiisfenntartiisi himoe:atiis normativ a. Ossz 313 510 830 830 728 

13, Rcndszcres gycrmekvCdclmi pCnzbcli ell:it:is 
szociatpo1itikai elh\tasok, •b'Yeb juttatasok 284 215 0 221 227 
Rcndszeres gyermekvcdelmi pcnzbe1i ellatas iissz 284 215 0 221 227 

14. Apolasi di' alanyi ·o~on 
MiikodCsi kiiltsegvetcs 
munkaad6kat terhe15 jarulekok 488 40 
szocia1po1itikai ellatasok, egyeb ·uuatasok 2 031 2 019 195 195 195 
Apolasi dij alanyi jogon osszesen 2 519 2059 195 195 195 

15. Jdiiskoruak jaradcka 
Miikiidcsi koltscgvetcs 
szocia1politikai ellatasok, eb'Yeb juttatasok 48 
Jdiiskoruak jaradeka iisszesen 48 0 1-·-· 

16, Apolasi ctii mcltanyossagi alapom 
Miikodesi kii1tscgvetcs 
szocia1politikai ellatasok, •b'Yeb juttatasok 
munkaad6kat terhe16 jarulekok 
Apolasi dij ineltanyossaei ala pont ossiesen 0 0 . .: 

17. KOztcmetCs 
Miikiidcsi kiiltsegvetcs 
dologi es •b'Yeb foly6 kiadas 
szocialpo1itikai ellatasok, egyeb juttatasok 0 0 0 0 103 
KOztemetCs Osszesen 0 0 0 0 103 

18. PCnzbeli iitmcneti segCiyek 
MUkOdCsi kOitsCgveh~s 
szociatpolitikai ellatasok, Cb'Yeb juttatasok 57 420 50 355 465 
PCnzbfli 3tmeneti segCiyek Osszesen 57 420 so 355 465 

19. TemetCsi segClyek 
MiikOdCsi kOitsCgvetCs 
szocialpolitikai elh\tasok, Cb'Yeb juttatasok 190 75 100 100 50 
Temetesi segCiyek Osszesen 190 75 100 100 50 

20. KOzlekedCsi tiimogat:is 
MiikOdCsi kOltsCgvetCs 
szocialpolitikai el!atasok, •b'Yeb juttatasok 81 14 
KOzlekedCsi. t3mogat3s Ossze4sen 81 14 

21. Eseti pCnzbeli ell3t3sok 
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sorsziun 

23. 
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25. 

26. 

27. 

Vertesboglar Kiizseg Onkormanyzatanak es intezmenyenek 2013. evi kiiltsegvetesi kiadasainak 
kiiltsegvetesi szervenkent es kiemelt eliiiranyzatok szerinti reszletezessel, valamint az atlagletszam alakulasa 

Kiadcis :ith•g 
2011. Cvl 2012. cvi 2013. evi 2013. cvi 2013. evi ICtsz;hn 

MegnevczCs teljesites teljesitCs eredeti m6d teljesftCs 2011. cv 
szocialpolitikai cll<tlcisok, egyCb juttat3sok 1127 1177 3416 2702 1023 
MiikOdCsi kOitsCgvetCs 

1127 I 177 3 416 2 702 1 023 
l<Ozgy6gyelhltiis 16 
MiikOdCsi ki:iltsCgvctCs 

Ell<ltoltak pCnzbeli jul1fltclsai 
k0zgy0gyellii.t3s Osszescn 

Titmogat».si cChl fin. MUveletek 
M likOdCsi kOitsCgvetCs 

finanszlroz:lsi kiadits 73 118 28 948 30 970 32 740 
T3mogatiisi cCIU fin. MUvcletek Osszesen 73118 28 948 30 970 32 740 

KOzponti kOitsCgvetCsi befizeh~sek 

1\1 ukodesi koltscgvetcs 

dologi es egyeb foly6 kiadasok 0 0 0 30 33 
KOzponti kOitsCgYetCsi bcfizctCsck Osszesen 0 0 0 30 33 
H3ziorvosi iigyeleti ellatas 
Miikodesi kiadas 
t3mogatasert. Kiadas 3 326 3 326 3 953 
J-13ziorvosi iigyeleti' ell3t3s Osszcscn 0 0 3 326 3326 3 953 
SportiCtesitmCnyek miikOdtetCse Cs fejlesztCs 
Miikodesi kiadas 

311amhiiztart3son kiviili t3m 0 0 0 0 150 
SportiCtesitmCnyek.miikOdtetCse Cs fejlesztes Osszesen 0 0 0 0 150 
fliggo kiadasok 0 0 0 0 -223 
Vertesbog!ar Onkonmlnyzat osszesen 59747 134174 86461 85318 73 555 2 
Onkormanyzat Cs Al\fK egytitt osszesen 165 652 213168 121 788 123174 112 896 27 
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2 0 
25 10 



2013 evi onkormanyzati koltsegvetes fejlesztesi celol{ szerinti l{iadasainak teljesitese 

Cim, szakfcladat 

I. Onkonnanyzati igazgatas 

I) Onkormanyzatok igazgatasi 

tevekenysege 841126-1 

Fchljitas, bcruluizas mcgncvczcsc 

Lakascelu felhalmozasi tamogatas (clso lakashozjut6k) 

J-:8:...4~lc..:l..:.l.::2 ________ --l Rendezesi tcrv 

3) Sportcelok es teladatok 932918 S .. 
1 

.... r 
1 
•.•• 

porto tozo 1C UJ!tasa 

II. Kiiltscgvetcsi szervek 
Altal:\nos lskola 680022 

Milveloctesi Haz 910501 

III. Ncmet Kisebbscgi 
Onkormanyzat 841127 

Onkormanyzati igazgatas iisszesen: 

Iskola felujftas 
beruhazas (internet kiepftes) 

IKSZT palyazat szerinti komplex felujftas, beruhazas 

Tervezesi k61tseg 

Koltscgvetcsi szervek osszesen 

FELHALMOZASI KIADASOK OSSZESEN: 
Muvelodesi Mz hitelt6rlesztese 

EBBOLBERUHAZAS 

EBBOL FELHALMOZASI EGYEB KIADASOK (hi tel kiadas, elsii lakashoz jutok tam.) 

2013. evi 2013. cvi 
m6dosih\s 

5. melleklet 
ezer Ft-ban 

· ·· :zo3 



Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
.. ./2014. (IV .... ) onkormanyzati rcndclete 

az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasarol 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiiletc a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol sz616 2011. 
evi CLXXXIX. torveny 143. § (4) bekezdes b) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan az AlaptOrveny 32. cikk (1) 
bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva, a kovetkezoket rendeli el: 

1.§ (1) 
a) Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegvetcscnek vcgrehajtasat 

78.292 ezer Ft kiiltscgvetcsi bevctellel, 
35.038 ezer Ft kiiltscgvetesi kiadassal 

b) Vertesboglari Altalanos MuveiOdesi Kozpont 2013. evi kiiltsegvetesenek vcgrehajtasat 
6.585 ezer Ft kOitsegvetesi bevetellel, 
38.191 ezer Ft kOitsegvetesi kiadassal 

az 1. melleklet egyszerusitett penzforgalmi jelentes szerinti reszletezessel a kiadasi es beveteli fOosszegen bel iii 
mukiidesi kiiltsegvetesre es felhalmozasi kOitsegvetesre tagolva fogadja el. 

(2) Az Onkormanyzat 2013. evi m6dositott penzmaradvanyat 14.202 ezer Ft-ban, a 2. melleklet Egyszerusitett 
penzmaradvany kimutatas szerint hagyja j6va. 

(3) Az Onkormanyzat 2013. december 31-i kiinyvviteli merlegcnek fOosszeget a 3. melleklet Egyszerusitett mcrleg 
szerint 344.975 ezer Ft-ban fogadja el. 

2. § (1) Az 1. §. (1) bekezdeseben megallapitott kiadas teljesitcsenek fOosszegct kiiltsegvetesi szervenkent , 
feladatok es kiemelt eloiranyzatok szerinti rcszletezcssel, valamint az atlaglctszam alakulasat a 4. melleklet 
szerint hagyja j6va. 

(2) Az onkormanyzat 2013. evi felhalmozasi kiadasok rcszletezcset az 5. mellcklet szerint hagyja j6va. 

3. § Ez a rendelet a kihirdetcst kovetii napon lep hatalyba. Hatalyat veszti az iinkormanyzat es intezmenye 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 

Zaradek: 
Kihirdetve: Vertesboglar, 2014. aprilis ..... -an 

Toth Janosne 
cimzetes fOjegyzo 

T6th Janosne 
cimzetes fOjegyzo 



Az onkormimyzat 2013. evi beveteleinek teljesitese fomisonkent 

Megnevezes 2010. evi 2011. evi 2012. evi 
teljesites teljesites teljesites 

I. MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN: 57 403 53 676 56 548 
1. Egyeb sajat bevetelek osszesen: 8 537 6 690 7150 

a) Szolgaltatas:Hirdetes bevetele, egyeb bevetelek, haszonberlet 476 462 832 
b) Berleti es lizingdijbevetelek (szennyviz, uzletek, hidroglobus stb.) 2 476 1 573 1 686 
c) lntezmenyi ellatas teritesi dija 3 798 4 464 4 394 
d) Alkalmazottak teritese 577 153 158 
e) Kotber, egyeb karterites 75 38 80 
d) Egyeb bevetelek 0 0 0 

2. Kiszamlazott termekek es szolgaltatasok AFA-ja 1126 1 179 1 445 
3. Kamatbevetelek allamhaztartason kivGirol 9 7 3 
4. Sajatos mukodesi bevetelek osszesen: 48 866 45 800 47 950 
Helyi ad6 bevetelek: 11 127 11 355 15 036 
a) Maganszemelyek kommunalis ad6ja 3 828 4 189 4 915 
b) lparuzesi ad6bevetel 5 561 6 352 8 433 
c) Telekad6 1 679 767 882 
d) Epitmenyad6 0 0 806 
e) ldegenforgalmi ad6 59 47 0 

lqazqatasi szolqaltatasi dij 0 12 
P6tlekok, birsagok 636 572 213 
Talajterhelesi dij 72 
Egyeb sajatos bevetelek 75 
Egyeb onkormanyzati vagyon uzemeltetesebol, koncesszi6b61 szarmaz6 
bevetel 1 302 
Onkormanyzati lakasok ertekesitese 0 
Atengedett kozponti ad6k: 37103 33 873 32 542 
a) SZJA helyben marad6 resze 12 265 11 215 9 944 
b) SZJA jovedelemkulonbseg merseklese 19 747 18 090 17 780 
c) Gepjarmuad6 bevetel 4 650 4 243 4 693 
d) TermofOid berbeadasab61 szarmaz6 jovedelem 157 147 125 
e) Szabalysertesi Birsag 284 178 0 

II. KOZPONTI KOLTSEGVETESTOL KAPOTT TAMOGATASOK: 58 799 78 985 79 710 
Onkormanvzatok mukodesi celu koltseqvetesi tamoqatasa 

a) Normativ allami hozzajarulasok: 44 603 41165 37 295 
b) Normativ kotott felhasznalasu tamogatasok ( szocialis tamogatas, 

kozcelu tamogatas) 6 006 4 866 7 458 
c) Kozpontositott eloiranyzatok: 7 944 32 954 13 077 

-berkompenzaci6 kereset-kiegeszites 3 131 1 083 77 
- Konyvtari es ki:izmuvelodesi tevekenyseg tamogatasa 33 28 23 
- Nemzetisegi iskolak fenntartasanak kieg.tamogatasa 4 563 3 594 3 810 
- Nemz. iskolak fenntatasanak kieg. tam. Uj Tudas MOveltseg 202 0 0 

Altalanos is kola fejlesztes tamogatasa 21 440 0 
Kozmufejlesztesi tamogatas 32 0 
udulohelyi feladatok 0 0 0 
lakott kulterulet 0 0 0 

ONHIKI tamogatas 15 6 777 9 167 
d) Mukodokepesseg megorzeset szolgal6 kieg tam 
e) Vis Maior tartalek felhaznalasa 246 0 0 
e) Egyeb kozponti tamogatas 0 0 1 613 

- Koltsegvetesi szerveknel foglalkoztatottak keresetkiegeszitese 0 0 1 472 
-Egyeb kozponti tamogatas ( Erzsebet- utalvany, ltthon vagy MO) 141 

- tOzifa 

f) ad6ssagkonszolidaci6 20 267 

g) szerkezetatalakitasi tartalek 0 0 0 
Ill. FELHALMOZASI BEVETELEK: 208 2165 4 372 

a) lngatlan ertekesites bevetele 66 2 066 4 266 
b) Pemzugyi befektetesek {elso lakashoz jut6 tamogatas torlesztese) 142 99 106 
c) i.izemeltetesbol szarmaz6 bevetel (szennyviz berleti dij) 

IVl Felhalmozasi celu tamoqatasok allamhaztartason beiGirol 
V. VEGLEGESEN ATVETT PENZESZKOZOK OSSZESEN: 8 458 30 515 7 303 

a) Tamogataserteku pemzeszkozatvetel onkormanyzatt61 
- Onkormimyzat (Bodmer) kiiltsegvetesi szervetol 382 366 370 
- Vertesboglar Nemet Kisebbsegi Onkorm.-!61 penzeszkiiziitvetel 0 25 
- Tarsadalombiztositasi alapt61 (Haziorvosi Szolgalatra, Ogyelel) 981 958 937 
- Vertes Tiibbcelu Kistersegi Tarsulast61 atvett tamogatas 3 449 2 351 2 354 

- Fejer Megyei Onkormanyzatt61 tamogatasa (palyazatok) 0 30 
- El6z6 evi kiizponti k61tsegvetesi visszaterules 0 630 1 060 
- Mukiidesi celu atvett penzeszkiiz Leader program Vercse Tabor 0 1 091 

Mi.ikodesi celu penzeszkozatvetel haztartasokt61 0 20 
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e16terjesztes 1. melleklet 

ezer Ft-ban 

2013. terv 
2013. evi 2013. evi 

m6dositiis teljesites 

21 882 23 130 25 576 
6 189 7 394 7 433 

300 460 523 
866 1142 1180 

4919 4919 4766 
104 104 0 

0 769 769 
0 0 195 

1356 1399 1358 
5 5 8 

14 332 14 332 16 777. 
12 500 12 500 14 566 

5300 5300 5058 
6300 6300 8499 

500 500 531 
400 400 478 

0 0 0 
0 0 27 

72 72 151 
0 0 141 
0 0 53 

1 760 1 760 1 839 
0 0 0 
0 0 0 

1760 1760 1784 
0 0 31 
0 0 24 

67 641 54159 54159 

34 781 37 616 37 616 

3538 2978 2978 
78 136 136 

0 58 58 
0 0 0 

70 70 70 
8 8 8 
0 0 0 

29 244 12100 12100 
0 0 0 
0 1 329 1 329 

0 653 653 

0 371 371 

0 305 305 

0 2318 2318 
1 203 1 203 696 

166 166 100 
149 149 176 
888 888 420 

0 27 27 
2 114 3 938 4 419 

940 940 975 
0 0 575 

0 0 21 



Az onkormanyzat 2013. evi beveteleinek teljesitese forrasonkent 

Megnevezes 2010. evi 2011 .. evi 2012. evi 
teljesites teljesites teljesites 

b) Tamogataserteku mOkiidesi bevetel fejezeti kezelesO el6iranyzatt61 
- Kiizlekedesi tamogatas 108 80 14 
- Egyszeri gyermekvedelmi tamogatas 331 284 105 
- Kisebbsegi Onkormanyzatok tamogatasa 862 1 664 

c) TamogatasertekO mOkiidesi bevetel k6zponti kiiltsegvetesb61 0 0 
- 2012. evi IKSZT palyazati tamogatas 20 990 0 

TamogatasertekO mOkiidesi bevetel kiizponti kiiltsegvetesi szervt61 0 0 0 
d) TamogatasertekO m0k6desi bevetel elkOiiinitett allami penzalapokt61 0 0 

- Kiizhasznu foglalkoztatas 504 1 232 2 161 
e) TamogatasertekO atvett penzeszkiiz, gyOmiilcsprogram 32 64 132 
f) Felhalmozasi celu penzatvetel allamhaztartason kiv01r61 

- Non-profit szervezetekt61, Kiizalapitvany M0vel6desi Haz 650 600 0 
- Vallalkozasokt61 (gyalogatkel6hely} 1 000 0 0 
- Haztartasokt61 (szennyvicsatorna k6zm0 hozzajarulas) 159 150 150 

V. FINANSZIROZASI BEVETEL 50 129 0 0 
Rovid lejaratu hitelfelvetel 50 129 0 

VI. PENZFORGALOM NELKULI BEVETELEK: 8 709 0 1 784 
El6zii evi penzmaradvany bevetele 8 157 0 
El6z6 evi penzmaradvany bevetele kisebbsegi iinkormanyzat 552 1 784 

VII. IRANYITOTT SZERVTOL KAPOTT TAMOGATAS {MUKODESI) 73118 
VIII. IRANYITOTT SZERVTOL KAPOTT TAMOGATAS IFELHALMOZASil 0 
tuqqo atfut6 kieqyenlitc5 bevetel 65 
I-VI. BEVETELEK OSSZESEN: 183 706 165 341 224 202 

2/2 

el6terjesztes 1. melleklet 

ezer Ft-ban 

2013. terv 
2013. evi 2013. evi 

m6dositas teljesites 

874 2698 2698 

300 300 150 
0 0 0 

0 9 747 9 747 
0 9747 9747 

28 948 30 970 32 740 

0 0 -76 
121 788 123174 127 288 



eloterjesztes 2. mell!~klet 

2013. cvi miikiidcsi cclu pcnzcszkiizatadasok, szocialpolitil{ai juttatasok tcljcsitcsc 

Cim, szakfcladat PCnzeszk6z3tad<is mcgncvezCsc 

I. Onkon11clnyzati igazgatas 
1.) Onkonm\nyzalok igazgatasi 

tevekenysegc Hi vital (Kiirjegyzoseg)miikiidesi hozzajarulas 
TOOSZ tagdij 
Fejer Megyei Tctiilctfejlcsztesi Tamics 

Verlcsaljai Vizi Tarsulal M6r 
M6r Yaros Onkonnanyzatanak Honvedclmi feladatok 

CsclkvarVciros 6nkonmlnyzattlnak hCtvCgi mvosi iigyelel 

Duna-Vertes Kiize Regiomilis HulladCk-
Csilkvclri 6nkonminyzati Tclrsulcis 

Civil szervezetek tamogatasa Vertes-Gerccse Videkfejlesztesi 
Tarsul<is tagdij 

vertes Tiibbcelu Kistersegi Onkonnanyzati tarsu!as 

-Alta/tina.\· l<imogatcls tagdlj 
-Szahdly.wJrtc!si- es birtokvt!delmi feladatok 

pedad6giai szakszolgalat 

MiikOdCsi cCIU tilmohatilsCrtCkii kiadilsok 

Onkomu\nxzat szakfeladatai 
SportegyesU!et tamogatasa 
Tuzolt6 Eb>yesulet tamogatasa 

Polgariirseg tamogatasa 

Mukodcsi cch\ pcnzcszkoz:itatadok AHT-kiviilre 

2.) Rendszeres szocialis penzbeli ellatasok 

Idoskoruak jaradeka (tamogatas I 0 %-a) 

Lakasfennta11asi tamogatas 
Bursa Hungarica iisztiindij palyazat 

Tenneszetben nyujtott egyeb tamogatas ingyenes etkeztetes 

3.) Rcndszeres szocialis segely 882111 
Berp6t16 tamogatas 

Nem foglalkoztatott szcmelyek rendszeres szocia!is segelye 

4.) Eseti penzbeli ellatasok 
Atmeneti segely 
Tiizifa (szoc ceh\) 
Temetesi segely 
Kiizmiifejlesztesi tamogatas 
Kiizgy6gyellatas 
Kiizlekedesi tamogatas 

Nyari gyermeketkeztetes 
5.) Eseti penzbeli gyermekvedelmi ellatasok Rendkiviili gyermekvedelmi tamogatas (Erzsebet utalvany) 

6.) Apolasi dij 882115 Onkormanyzatok altai foly6sitott ellatasok 

7.) Lakasfenntartasi tamogatas 882113 Onkormanyzatok a!tal foly6sitott tamogatasok 

8.) Atmeneti segely 882122 (tenneszetbeni) Onkormanyzatok altai foly6sitott tamogatasok 

9.) Temetesi segely 882123 

10.) Mozgaskorlatozottak kiizlekectesi 

tamogatasa 882125 
II.) Egyeb iinkormanyzati eseti penzbeli 

12.) Kiizgyogyellatas 882202 
13.) Kiiztemetes 882203 

14.) Rendszereses penzbeli 
lgyermekvedelmi ellatasok 

Onkormanyzatok altai foly6sitott tamogatasok 

Onkormanyzatok altai foly6sitott tamogatasok 

Onkormanyzatok altai foly6sitott tamogatasok 
Egyszeri gyermekvedelmi tamogatas 

Onkormanyzatok altai foly6sitott tamogatasok 

Onkormanyzatok altai foly6sitott tamogatasok 

Rendszeres gyermekvedelmi tamogatas 882117 

1/1 

.. · ... 

2011. Cvi 
tcljcsitCs 

9 708 
0 

97 
0 

52 

3 892 
21 

0 

19 

85 

!59 

0 
14 033 

0 
0 

0 

0 

48 
0 

75 

I 021 
1 144 
2 273 

816 

3 089 

0 
0 
0 

31 

81 
112 

0 
0 
0 

2031 
313 

57 
190 

0 

284 

0 
2 875 

0 
0 

21 253 

2012 tcljcsitCs 2013. Cvi tcrv 2013. Cvi m6d 

4 333 10351 10351 
0 0 0 
0 50 50 
0 0 0 

0 0 0 

2 566 3326 3326 
9 20 20 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 
117 0 0 

0 0 0 

20 0 0 
7 045 13 747 13 747 

0 !50 !50 
0 100 100 

0 192 192 

0 442 442 

0 0 0 
510 830 830 

50 50 

I 177 3366 2652 
1 687 4 246 3 532 

723 2736 2736 
I 964 1231 1231 

2 687 3 967 3 967 

26 50 50 
0 0 305 

75 100 100 
0 0 0 

16 0 0 
0 0 0 

117 150 455 
0 0 0 
0 0 221 
0 0 221 

2 019 195 195 
0 0 0 

394 0 0 
0 0 0 

0 0 0 

105 0 0 

0 0 0 
2 518 195 637 

110 0 0 
110 0 0 

14054 ··. 22 747 23 001 

2013.cvi 
teljcsitCs 

10155 
0 
0 

47 

71 

3954 
9 

195 

36 

91 
9/ 

0 

0 
14 649 

!50 
0 

0 

150 

0 
728 

50 

973 
1 751 
1745 
882 

2 627 

84 
381 

50 
0 
0 
0 

515 
0 

228 
228 

195 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

103 
754 

0 
0 

20 674 



eloterjesztes 3.melleklet 

v ertesboghir Kozseg Onkormanyzatanak kizan)lagos onkormanyzati tulajdonban all6 
forgalomkeptelen torzsvagyona 

Brutt6 ertek 

Helyrajzi szam Megnevezes Tel.ter. (m2) Onk.tul. (m2) (eFt) 

2/2 Kozut 59708 59708 61788 

79/ Kozut 11573 11573 22 348 

118/ Kozut 18775 18775 44 276 

169/ Kozpark (posta elott) 2597 2597 2 651 

222/ Kozut 307 307 124 

251/ Kozut 16514 16514 23 841 

254/ Kozut 7117 7117 15 697 

Kozut 

314/8 +kozteriilet 14205 14205 4 451 

352/1 Kozteriilet (gl6busz) 3972 3972 1986 

352/4 Kozut 463 463 661 

354/ Kozut 8434 8434 17 806 

502/ Kozlit (zartkert) 381 381 . 69 

631/ Kozut (zartkert) 3158 3158 
06/ Kozut (kiilteriilet) 39368 39368 
018/ Kozut (kiilteriilet) 3409 3409 
030/ Kozlit (kiilteriilet) 6585 6585 
039/ Kozut (kiilteriilet) 1257 1257 
04112 Kozut (kiilteriilet) 638 638 
042/2 Arok 1404 1404 
054/ Kozlit (kiilteriilet) 4656 4656 
073/ Kozlit (kiilteriilet) 4513 4513 
074/5 Kozlit (kiilteriilet) 3428 3428 
076/ Kozut (kiilteriilet) 19494 19494 
077/17 Kozlit (kiilteriilet) 2527 2527 
082/2 Kozlit (kiilteriilet) 10471 10471 
082/3 Arok 4331 4331 
082/7 Kozut (kiilteriilet) 3144 3144 
088/ Kozlit (kiilteriilet) 4872 4872 
090/ Kozlit (kiilteriilet) 5829 5829 
098/ Kozlit (kiilteriilet) 5297 5297 
0108/ Kozlit (kiilteriilet) 584 584 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak korlatozottan forgalomkepes 
vagyontargyai 

Helyrajzi szam Megnevezes Tel.ter. (m2) Onk.tul. (m2) 

47/ Gazfogad6 allomas 671 671 
65/ Vizmii 1207 1207 
119/ Altalanos Iskola 3948 3948 
17111 Orvosi Rendelo 777 777 
253/1 6voda 2288 2288 

1/2 

248 

954 

370 

654 

125 

70 

105 

389 

171 

362 

923 

256 

1043 

369 

1095 

336 

562 

461 

61 

Brutt6 ertek 

(eFt) 

2180 

6 552 

57 400 

7146 

10 265 



3511 Gl6busz 287 287 
07/2 ut 1970 1970 
07/4 Szemettelep, sportpalya 46450 46450 
082/1 II. kUt 400 400 
0276/44 Szennyviztisztit6 telep 2093 691 

157/ Tajhaz 1729 1729 
170/2 Bejarati ut Muvelodesi Ha 604 604 
172/2 Tiizolt6szertar 384 384 

Vertesboghir Kozseg Onkormanyzatanak iizleti vagyontargyai 

Helyrajzi szam Megnevezes Tel.ter. (m2) Onk.tul. (m2) 
286/11B Pince (kozteriiletrol nyil6) 14 14 
286/23 Kozteriilet (Majus 1. u. ke 45611 45611 
294/ Kozteriilet (beepitetlen) 33 33 
307/ Beepitetlen kozteriilet 51 51 
3111 6voda f616tti domb 4957 4957 
409/ Term6f6ld (belteriilet) 5574 5574 
17112 Muvelodesi Haz 3687 3687 
521/ Erdo 3143 3143 
0834/ Kozteriilet (beepitetlen) 1782 1782 
252/5 Kozossegi Haz 1967 1967 

07/1 gyep 11296 11296 
07/3 gyep, erdo 11648 11648 

07/5 gyep 32399 32399 
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eloterjesztes 3.melleklet 

8 207 
119 

18 217 
40 

7 111 
8 425 

439 
1010 

Brutt6 ertek 

(eFt) 

7 
456 

3 
4 

793 
557 

51731 
14 

178 
10 235 

702 

eladva 

2012. 
04.10 

eladva 

2012. 
05.16 



Vagyonkimutatas 

2013 ev 
elotejresztes 4. melleklet 

Megnevezes Targyev 

ESZKOZOK 
A) BEFEKTETETT ESZKOZOK 840 221 
I. Immateririlis javak 12 021 
1.1. Forgaiomkeptelen immaterialis javak 
1.2. Korlatozottan forgalornkepes immaterialis javak 12 021 
1.3. Forgaiomkepes inunaterialis javak 
II. Targyieszkozok 601167 
1. Ingatianok es a kapcsoi6d6 vagyoni ertekii jogok 370 103 
1.1. Forgaiornkeptelen ingatianok es a kapcsoi6d6 vagyoni ertekii jogok 204 198 
1.1.1. Heiyi kozutak 
1.1.2. Foidteriiletek 114 103 
1.1.3. Koztemetok 

1.1.4. Egyeb az onkormanyzat altai forgalomkepteiennek rninositett ingatlanok es a 
kapcsol6d6 vagyoni ertekii jogok 90 095 
1.2. Korlatozottan forgalornkepes ingatlanok es a kapcsoi6d6 vagyoni ertekii jogok 163 893 
1.2.1. Foldteriiletek 17 365 
1.2.2. Miiemlek ingatlanok 

1.2.3. Egyeb az onkormanyzat altai koriatozottan forgaiornkepesnek minositett ingatianok es 
a kapcsoi6d6 vagyoni ertekii jogok (lakasok, teikek, sportcelu ingatlanok, Ietesitmenyek) 146 528 
1.3. Forgaiornkepes ingatlanok es a kapcsoi6d6 vagyoni ertekii jogok 2 012 
1.3 .1. Lakasok 
1.3.2 Telkek, foidteriiietek 2 012 

1.3.3. Egyeb az onkormanyzat altai forgaiornkepesnek minositett ingatlanok es a kapcsol6d6 
vagyoniertekiijogok 

2. Gepek, berendezesek es felszerelesek 230 064 
2.1. Forgaiornkeptelen gepek, berendezesek es felszerelesek 220 131 
2.2. Korlatozottan forgaiornkepes gepek, berendezesek es felszerelesek 
2.3. Forgaiornkepes gepek, berendezesek es felszerelesek 9 933 
3. Jarmiivek 1 000 
3.1. Korlatozottan forgalornkepes jarmiivek 
3.2. Forgaiornkepes jarmiivek 1 000 
4. Tenyeszaliatok (forgaiornkepes) 0 
5. Beruhazasok, felujitasok 0 
5.1. Forgaiornkeptelen eszkoz Ietesitesere iranyui6 beruhazasok, feiujitasok 
5.2. Koriatozottan forgaiornkepes eszkoz Ietesitesere iranyul6 beruhazasok, feiuj. 
5.3. Forgaiornkepes eszkoz letesitesere iranyui6 beruhazasok, felujitasok 
6. Beruhazasra adott elolegek 
6 .1. F orgaiornkeptelen targyi eszkozok Ietesitesere iranyul6 beruhazasra ad. Eiolegek 
6.2. Koriatozottan forgaiornkepes targyi eszkoz Ietes. iranyul6 beruh. adott elolegek 
6.3. Forgalornkepes targyi eszkoz Ietesitesere iranyul6 beruhazasra adott el6Iegek 

7. Allarni keszletek, tartaiekok 
7.1. Forgalornkepteien Miami keszietek, tartaiekok 
7.2. Koriatozottan forgalornkepes allarni keszletek, tartaiekok 
7.3. F orgaiomkepes all ami keszietek, tartalekok 
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IlL Be.fektetett penziigyi eszkijzijk 

1. Egyeb tart6s reszesedes 

Vagyonkimutatas 

2013 ev 

1.1. Korlatozottan forgalomkepes egyeb tart6s reszesedes 

1.2. Forgalomkepes egyeb tart6s reszesedes 

2. Tart6s hitelviszonyt megtestesito ertekpapir (forgalomkepes) 

3. Tart6san adott kolcson (forgalomkepes) 

4. Hosszu lejaratu bankbetetek (forgalomkepes) 

5. Egyeb hosszu lejarat6 kovetelesek (forgalomkepes) 
6. Befektetett penziigyi eszkozok ertekhelyesbitese (forgalomkepes) 

IV. Uzemeltetesre, kez. atadott, koncesszioba adott, vagyonk. vett eszk. 

N.l. Uzemeltetesre, kezezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett 
forgalomkeptelen eszkozok 

N.2. Uzemeltetesre, kezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett 
korlatozottan forgalomkepes eszkozok 

IV.3. Uzemeltetesre, kezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett 
forgalomkepes eszkozok 

B) FORGOESZKOZOK 
L Keszletek (forgalomkepes) 

IL Kovetetesek (forgalomkepes) 

III. Ertekpapirok 
1. Egyeb reszesedes (forgalomkepes) 

2. Forgatasi celu hitelviszonyt megtestesito etiekpapirok (forgalomkepes) 

IV. Penzeszkozok (forgalomkepes) 
V. Egyeb aktiv penziigyi elszamoltisok (forgalomkepes) 

FORRASOK 
F) KOTELEZETTSEGEK 
L Hosszu lejaratu kotelezettsegek (forgalomkepes) 

IL Rovid lejaratu kotelezettsegek (forgalomkepes) 
IlL Egyeb passziv penziigyi elszamoltisok (forgalomkepes) 

KONYVVITELI MERLEGEN KIVULI TETELEK 

KONYVVITELI MERLEGEN KiVULI ESZKOZOK 
"O"'":ra leirt, de hasznalatban Ievo eszkozok allomanya 

.. 
·.· 

Reszesedesek reszletezese 

Megneyezes 

Fejer Megyei Onkormanyzatok Temezkezesi Kft. 

Fejerviz Zrt. 

KemenyRt 
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el6tejresztes 4. melleklet 

· .. 

0 
0 

300 

227 033 

220 131 

6 902 

20 828 

345 

4 940 

0 

13 905 

1638 

2 222 

2147 
75 

.233152 

Ertek Ft
ban 

2013.12.31 

7 587 

990 000 

111 081 



5. melleklet 

Vertesboghir Kozseg Onkormanyzat tObbeves kihatasu donteseinek ( hitelallomanyanak) bemutatasa 

Sor- sz. Megnevezes 
Felvet 

eve 
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016 2017 

1. Fejlesztesi 2010 Toke 9 060 9 060 8 902 0 0 0 0 0 
hitelfoly6sitas 174 
Hi tel torlesztes 332 665 0 0 0 0 
ad6ssagkonszolidaci6 8 237 
IKSZT MFB hitel allomanya ev 
vegen Osszesen 9 060 8 902 0 0 0 0 0 0 

2.* Rovid Iejaratu hitel (IKSZT) 2010 0 16 767 16 767 6 000 0 0 0 0 
ti:irlesztes 10 767 6 000 0 0 0 0 
allomanya ev vegen 16 767 6 000 0 0 0 0 0 

------- -----

*A hitellejarata 2013.05.31. 
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Vhtesboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 V ertesboglar, Alkotmany u. 3. 

e-mail: hivata!Cd)vertesboglar.fejer.hll www .vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 24-i nyilvanos iilesenek 
5. napirendi pontjahoz 

Napirend: 2014. evi kozbeszerzesi terv elfogadasa 

Eloterjeszto: 
Eloterjesztest keszitette: 

Sztanyi Istvan polgarmester 
Richter Gabor 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

A 2011. evi CVIII. torveny a kozbeszerzesekrol (tovabbiakban: kbt.) a 6. § 1. bekezdese alapjan a 
helyi onkormanyzatok ajanlatkero szervezeteknek (tovabbiakban: ajanlatkero) minosiilnek. 

A Kbt 33.§-nak (1) pontja alapjan az ajanlatkerok a koltsegvetesi ev elejen, legkesobb marcius 31. 
napjaig eves osszesitett kozbeszerzesi tervet (a tovabbiakban: kozbeszerzesi terv) kotelesek kesziteni 
az adott evre tervezett kozbeszerzeseikrol. A kozbeszerzesi tervet az ajanlatkeronek legalabb ot evig 
meg kell oriznie. A kozbeszerzesi terv nyilvanos. 
A kozbeszerzesi terv elkeszitese elott az ajanlatkero indithat kozbeszerzesi eljarast, amelyet a tervben 
szinten megfeleloen szerepeltetni kell. A kozbeszerzesi terv nem vonja maga utan az abban megadott 
kozbeszerzesre vonatkoz6 eljaras lefolytatasanak kotelezettseget. 
Az ajanlatkero a kozbeszerzesi tervben nem szereplo kozbeszerzesre vagy a tervben foglaltakhoz 
kepest m6dositott kozbeszerzesre vonatkoz6 eljarast is lefolytathatja, ha az altala elore nem lathat6 
okb61 eloallt kozbeszerzesi igeny vagy egyeb valtozas meruit fel. Ezekben az esetekben a 
kozbeszerzesi tervet m6dositani kell az ilyen igeny vagy egyeb valtozas felmeriilesekor, megadva a 
m6dositas indokat is. 
Az ajanlatkero koteles a Kozbeszerzesi Hat6sag vagy a jogszabalyban az ajanlatkero ellenorzesere 
feljogositott szervek keresere a kozbeszerzesi tervet megkiildeni. 
,Nemleges" kozbeszerzesi tervet kell kesziteni akkor is, ha az ajanlatkero a targyevben nem tervez 
kozbeszerzest. 

A fentiek alapjan elkeszitettiik Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak 2014. evi kozbeszerzesi 
tervet. Kerjiik a tisztelt Kepviselo-testiiletet a kozbeszerzesi terv elfogadasara. 

Vertesboglar, 2014. aprilis 17. 

Hatarozat javaslat: 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete 
........... ./2014. ( IV.24.) hatarozata 

a 2014. evi kozbeszerzesi terv elfogadasarol 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete 2014. evi koltsegvetesi rendelete 
kozbeszerzes koteles beruhazast nem tartalmaz. 

Hatarido: azonnal 
FeleiOs: polgarmester 



Napirend: 

EIOtcrjcsztO: 

Vertesboghir Ki:izseg Onlmrmanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

e-mail: hivatal@vertesboglar.fejer.hu www.vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. aprilis 24-i nyilvanos iilesenek 
6. napirendi pontjahoz 

V ertesboglar Kozsegert Kozalapitvany beszamoloja 

polgannester 
Bcszamol6t keszitcttc: Nacsak Tamas kurat6rium elniike 

Tisztelt Kepvisel6k ! 

Az Onkormanyzat altai alapitott v ertesboglar Kozsegert Kozalapitvany eves beszamolojat az 
el6terjesztes mellekleteben teszi meg. 
Kerem a tisztelt Kepvisel6ket, hogy vitassak meg a beszamolot es fogadjak el. 

Vertesboglar, 2014. aprilism 18. 

Hatarozati javaslat : 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 

v ertesboglar Ki:izseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
.... ./2014.( ........ ) hatarozata 

a V ertesboglar Ki:izsegert Ki:izalapitvany beszamo16jar61 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak 
Vertesboglar Kozsegert Kozalapitvany 2013. 
beszamolojat megismerte es azt elfogadja. 

Kepvisel6-testiilete, a 
evi muk0deser61 sz616 



8ESZAMOL6 A VERTESBOGLAR KOZSEGERT KOZALAPiTV ANY 2013. EVI 
MUKODESEROL 

Az Alapitvany 2013-as mukodesenek fo esemenyei, eredmenyei a kovetkezok: 

1. Az ev els6 napjaiban megkaptuk az el6z6 evben osszegyult 1 %-os felajanlasokat 
388.671 Ft ertekben, majd a rendes id6ben - szeptemberben - a 2012-es SZJA 1 %
okat is 450.730 Ft-ot, ami b6 60.000 Ft-al tobb mint az el6z6 ev tamogatasainak 
osszege. Koszonjuk! 

2. Az Onkormanyzat penzugyi tamogatasara gyujtest szerveztUnk a Vertesboglar 
weboldal felgyulemlett dijhatralekanak kiegyenlitesere. Ennek kereteben tobb 
maganyszemely es vallalkozas adomanyozott celtamogatast. Ezt az osszeget az 
eredeti celra nem hasznaltuk fel, ugyanis az Onkormanyzat vegul szerncsere nem 
szorult erre a segitsegre, es sajat keretb61 ki tudta fizetni a szukseges dijakat. (Lasd 
meg a 2012-es beszamol6 5-os pontja) 

3. A Kozhasznusag megorzese erdekeben elinditottunk egy kezdemenyezest, 
amelyben onkentesek segitsegevel megujitottuk volna a falu weboldalat, hiszen a 
regivel sok kulonboz6 problema akadt. A lenyeg az onkentesek foglalkoztatasa volt, 
amely a 3 deklaralt feltetel kozul az egyetlen szamunkra teljesithet6 volt. (lasd meg 
2012-es beszamol6 9-es pontja) 

4. Elkeszult egy megoldas, amelybe a regi oldalon evek alatt osszegyult falutorteneti 
informaci6kat terveztUk atemelni. A bemutat6 mellett ajanlat keszult az 
Onkormanyzat szamara, hogy az Alapitvany milyen feletelekkel vallalna el a falu 
weboldalanak uzemelteteset. (tovabbi reszletekkel szolgal Az uj weboldal 
letrejottenek rovid tortenete cimu cikk a civilboglar.hu oldalon) Az ajanlatot az 
Onkormanyzat nem fogadta el, Ieven szerette volna a weboldallal kapcsolatos 
feladatokat sajat kezben tartani es a k6telez6 elemekre koncentralni, igy jott vegul 
letre a civilboglar.hu oldalunk, amely a falu ,civil" eletenek esemenyeit, informaci6it 
hivatott megjeleniteni es a szervezeteknek, intezmenyeknek biztosit konnyen 
hasznalhat6 modern internetes megjelenitesi felliletet. Az oldal mukodtetesehez 
elertUk az Emberi Er6forrasok Miniszteriumanak engedelye alapjan, hogy 
onkenteseket foglalkoztathassunk, tehat hivatalosan is meg tudunk felelni az el6z6 
pontban emlitett feltetelnek. Szerencsere lelkes onkentesek is akadtak, akikkel a 
megfelel6 szerz6desek megkotesehez is elkeszult a szerz6desminta, illetve a 
munkajuk kovetesehez az id6nyilvantartas. Remeltlik, hogy a tevekenyseghez 
kapcsol6d6an talan lesz eselyunk segiteni a falu kozepiskolasainak is, akiknek a 
kotelez6 "Kozossegi szolgalat" elvegzeseben szeretnenk tamogatast nyujtani. Ehhez 
2013-ban mar nem keszult el egy minden feltetelnek eleget tev6 reszletes 
tevekenysegi program, ez a feladat 2014-re tol6dott. 

5. Szolgaltat6i szerz6dest kotottunk az iskolaval es az 6v6daval, valamint a 
Hagyomany6rz6 egyesulettel, a civilboglar.hu weboldalon val6 megjelenesre es 
@civilboglar.hu email cimek hasznalatara. A Muvel6desi haz veglil az Onkormanyzat 
dontese alapjan gmail cimet hasznal a @vertesboglar.hu email cimek 
megszuntetese utan. Az Alapitvanynak webszolgaltatashoz kapcsol6d6 kozvetlen 
koltsege eves szinten 5.378 Ft, amelyet a 2-es pontban emlitett celtamogatasokb61 
fedezunk. A szervezetek fele egyebirant havonta 500 Ft-ot szamolunk fel, amelyre 
szinten a celtamogatasok nyujtanak fedezet (vagyis nem jelentenek koltseget az 
intezmenyek szamara!), mialtal azok szabad felhasznalasu bevetelle alakulnak. 

6. A tavalyi evben (2012-es evi beszamol6 3-as pont) az Alapitvany Alapszabalyaval 
osszhangban megfogalmazott es6vizelvezetesi celnak megfelel6en, korbejartuk a 
lehet6segeket. Potencialis kivitelez6k megkerdezesevel keszult egy utemezesi es 



penzugyi tervezet, amely alapjan a palyazati 6nresz megteremtesenek 
k6telezettseget magunkra vallalva, ajanlatot adtunk az Onkormanyzatnak, illetve 
felhatalmazast kertlink az es6vizelvezetessel kapcsolatos palyazat lefolytatasara. A 
tervezet magaban foglalta a es6viz-problemak miatt szukseges ut es 
jardarekonstrukci6s feladatot ellatasat is. Az ajanlatot az Onkormanyzat a 
vizelvezetesnel eget6bb problemakra koncentralva egyel6re nem fogadta el. 

7. Mint minden evben, 2013-ban is tamogattuk t6bb olyan gyermek uszasoktatasat, akik 
csaladjuk j6vedelmi helyzete miatt nem tudtak volna a t6bbiekkel k6z6sen reszt venni 
a foglalkozasokon. 

8. A 2012-es evben foly6sitott 100.000 Ft k61cs6n6n fellil tovabbi 200.000 Ft-ot adtunk 
a Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat szamara tajhaz megujitasara tut6 palyazatuk 
el6finanszirozasabhoz. (Lasd meg 2012-es beszamol6 4-es pontja) A tervezett 
utemterv szerint a k61cs6nadott penzt a palyazati adminisztraci6s folyamat 
lezarultaval majus-junius h6napban kaptuk volna vissza, de ahogy az az ilyen 
palyazatokon lenni szokott erre csak szeptemberben, es sajnos nem teljes 
egeszeben kerulhetett sor. Mivel a kivitelezes so ran 100.000 Ft el6re nem tervezett 
kiadas meruit tel, erre az 6sszegre tamogatasi igenyt kaptunk. Ennek felet, 50.000 
Ft-ot a kurat6rium megitelte, a masik feler61 2014-ben dontlink, egyel6re 
kintlev6segkent kezeljuk. A ,szigor" hattereben az alit, hogy a lehet6 legt6bb penzt 
szerettlik volna az 6-os pontban emlitett es6vizelvezetesi feladatra fenntartani. 

9. Tovabbra is j6nnek celtamogatasok zt elektromos hulladekok ujrahasznositasab61 
{2012-es beszamol6 6-os pont). Az innen befolyt penzekkel tovabbra is a Szul6i 
Szervezet munkajat tamogatjuk. 6sszesen 60.000 Ft-tal tudtunk igy segiteni az 
iskolasok mozilatogatasanak megszervezeseben. 

10. A TOzolt6 egyesulet a szertarfelujitasi munkakhoz kert t61i.ink anyagi segitseget 
100.000 Ft-ra palyazva. A Kurat6rium a Nemzetisegi Onkormanyzat esetehez 
hasonl6an csak 50.000 Ft-ot itelt meg ebb61. 2014-ben, mivel az es6vizelvezetesre 
nem kell gyOjtenunk, visszaterunk az 6sszeg masik felere. 

11. Az iskola decemberben rendezett versmond6 versenyehez tudtunk 15.000 Ft 
ertekben a nyeremenyek megvasarlasara nyujtott fedezettel segitseget nyujtani. 

12. Az 6v6daban a Mikulassal egyuttm0k6dve segitettunk a balesetveszelyes sz6nyegek 
cserejeben 50.000 Ft-tal. 

13. lsmet szembesulunk a megvaltozott szabalyoz6i kornyezettel. 2014-ben at kell 
irnunk az Alapszabalyunkat, amely a szigoru k6vetelmenyek es a viszonylag regi 
Alapszabalyunk mai szemmel megenged6 volta miatt, igen komoly feladat lesz. 

Osszefoglalva: az el6z6 evben megkezdett uj tevekenysegekben sikerrel helyt alltunk. A 
weboldal kezdemenyezes j61 m0k6dik, az oldalunk latogatottsaga fokozatosan n6vekszik. 
Abban az esetben ha ezt a beszamol6t is a weboldalunkon olvassa, remeljuk hogy On is a 
t6bb szaz rendszeres latogat6 egyike es sokszor tudunk meg hasznos es/vagy 
sz6rakoztat6 cikkekkel szolgalni! 

A tavalyi evben kit(Jzott nagy eel, a vizelvezetes kapesan az Onkormanyzattal egyeztetve 
arra a kovetkeztetesre jutottunk, hogy egy konkret eel helyett tobb t6 problemateruletre 
igyekszunk koneentralni, es ezek kozul mindig azzal kapesolatban lepni, ahol a legjobb 
lehet6segek merulnek tel palyazatok, tamogatasok tormajaban. A jelenleg latott teladatok 
a vizelvezetes me/lett a k6vetkez6k: utak felujitasa, az 6voda illetve a regi polgarmesteri 
hivatal epuletenek felujitasa, az avis konyha modernizalasa es a jardaepitesek. 

Arra biztatnank mindenkit, hogy barmilyen esetben, ha ugy erzi, hogy segiteni tudunk egy 
ujabb 6tletet megval6sitasaban, forduljanak hozzank bizalommal! 



Beveteleink es kiadasaink alakulasa 

•• .·}·' .. ··. •.....•.•. · ...•. · Tetel megne\fezese. ... .•' · ..... ·: 
·• "' ; 

. ·.·· .•.. Osszeg •. · 
2013. Evi nyit6 egyenleg 91 723Ft 
Osszes kapott tamogatas 949 401 Ft 

Beerkezett 20 11-es 1% 388 671Ft 
Beerkezett 20 12-es 1% 450 730Ft 
Szuloi szervezet reszere erkezett tamogatas (Eiektromos hulladek) 60 000 Ft 
Weboldal szamara erkezett tamo_qatasok 50 000 Ft 

Osszes adott tamogatas -532 270Ft 
Vertesboglar Nemet Nemzetisegi 6nkormanyzat -200 000 Ft 
6TE szertarepftes tamogatasa -50 000 Ft 
Uszasoktatas -60 000 Ft 
Szul6i szervezet koltse_qterftes (avermekek mozilato_qatasa) -64 770Ft 
20 12-es 6szi munka osztalypenzeinek kiutalasa -92 500Ft 
Ovoda sz6nyegvasarlas tamogatasa -50 000 Ft 
lskolai versmond6 versenv dfjainak megvasarlasa -15 000 Ft 

Egyeb bevetelek 200 158Ft 
Vertesbo_alar Nemet Nemzetise_qi 6nkormanvzat- visszafizetes 200 000 Ft 
Kamatjovedelem 158Ft 

Koltsegek, kotelezettsegek -48 427Ft 
V ertes-Gerecse -1 000 Ft 
Bankszamlavezetes es lnternetbank koltse_qe -13 966Ft 
Penzforgalmi jutalek -4 083 Ft 
Webtarhelv koltsege (civilboalar.hu) -5 378Ft 
Konyveles, tanacsadas -24 000 Ft 

Eaveb kovetelesek - Nemzetisegi Onkormanvzat kolcsone 100 000 Ft 
Zar6 egyenleg 760 585Ft 

Ahogy az megszokott, is met kerni szeretnenk, hogy a SZJA-juk civil 1 %-at az 
Alapitvanyunk szamara ajanljak tel! 
Ad6szamunk, amelyet az 1 %-os nyomtatvanyon meg kell adni: 

18489925-1-07 

Van lehet6seg arra is, hogy az 1 %-on telul tamogassnak minket. llyen esetekben van 
lehet6seg adott cel/celok tamogatasara, vagy eel megk6tese nelkul altalanos tamogatas 
betizetesere. A tamogatasi 6sszegek betizetese t6rtenhet atutlassal a 11736020-20013994 
szamlaszamra, ahol a kozlemenyben kerjuk teltOntetni a tamogatas celjat; valamint 
keszpenzben. Ez ut6bbi esetben kerjuk vegyek tel velunk a kapcsolatot. 

A magam es az Alapftvany Kurat6riumanak neveben csak azt tudom fgerni, hogy minden 
megkapott torintnak gondosan atgondolt es j6 helye lesz a talu eleteben! 

Segftsegukben tovabbra is bizva, 

Nacsak Tamas 
A Kurat6rium eln6ke 

Vertesboglar, 2014.03.06 



Napirend: 

Elote1jeszto: 

Vcrtesboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hivatal@vertesboglar.fejer.lm www.vertesboglar.lm 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. aprilis 24-i nyilvanos iilesenek 
7. napirendi pontjahoz 

Adohatosagi beszamolo a 2013. evrol 

Elote1jesztest kriszftette: 
T6th Janosne cfmzetes fOjegyzo 
Sztanyine Mohl Brigitta 

BESZAMOLO 

az adohatosagi munkarol2013. december 31-i allapot szerint 

Az adohatosagi munkat az iroda kereteben ket koztisztviselo vegezte. 

Az ad6hat6sagi munkak a 2012. ev zarasi es a 2013. ev nyitasi feladataival kezdodtek, melyhez uj 
szoftver verzi6 keriilt feltoltesre. Az elso felevi egyenlegertesitok idoben jutottak el az ad6z6khoz, es 
igy a befizetesek februar h6napt61 kezdodoen folyamatosan erkeztek be. 

A nyit6 allapot kialakitasa utan a gepjarmiiadoban feldolgozasra keriilt a 2012. evben kozvetlen 
adas-vetellel atruhazott tulajdonu gepjarmiivek nyilvantartasba vetele, valamint a megsziintek 
kivezetese. A meghozott hatarozatok tertivevenyesen postazasra keriiltek. Ezt kovetoen minden 
h6napban feldolgozasra keriiltek a tulajdonos valtozasok, illetve a forgalomb61 val6 kivonasok es 
visszahelyezesek. 
2013. julius 1-jetol a legrug6s es azzal egyenertekii rug6zasi rendszerii tehergepjarmiivek, 
nyergesvontat6k es aut6buszok gepjarmiiad6ja csokkent, ezert a 2013. evi ad6fizetesi kotelezettseget 
megallapit6 hatarozatokat m6dositani, az ad6t csokkenteni kellett. V ertesboglar vonatkozasaban ez 
egy gepjarmiivet erintett, 23.625.- Ft ad6kiil0nbozet keriilt torlesre. 
2013. januar 1-jetol a belfOldi gepjarmiivek utan beszedett ad6 60%-a a kozponti koltsegvetest, 40%-a 
a telepiilesi onkormanyzatot illeti meg. Minden h6nap 10. napjaig utalasra keriilt az elozo h6nap 
gepjarmiiad6 bevetelenek a 60%-a. A gepjarmiiad6 megosztas szabalyszeriiseget az onkormanyzati 
ad6hat6sag altai szolgaltatott adatok alapjan a Kincstar ellenorzi. A Kincstar fele torteno 
adatszolgaltatas negyedevente esedekes, melyet az ONEGM rendszerben sziikseges rogziteni. 

Az ipariizesi ado vonatkozasaban aprilis h6napban a vallalkoz6kkal es konyvelokkel folyamatos volt 
az egyeztetes az ad6elolegekrol, majd majus - junius h6napban az ipariizesi ad6 bevallasok 
feldolgozasra keriiltek. Az ad6bevallast nem teljesitok felsz6litasa megtortent. Bevallasi 
kotelezettseget a felsz6litas ellenere sem teljesitette 5 ad6z6, ezert ujabb hatarido kitiizese mellett 
ad6z6nkent 50.000.- Ft mulasztasi birsag keriilt kivetesre. A felsz6litas hatasara 3 bevallas es a 
mulasztasi birsag elengedesere iranyul6 kerelem erkezett, mely kerelmeknek az ad6hat6sag helyt 
adott. Ket ad6z6 tovabbra sem teljesitette bevallasi kotelezettseget, ezert resziikre 100.000.- Ft 
mulasztasi birsag keriilt kiszabasra. 

Az egesz ev folyaman a napi feladatok reszet kepeztek az egyedi kerelmek, egyedi ad6z6i 
bejelentesek feldolgozasa, megoldasa, es a befizeteseket folyamatosan konyveltiik az ad6z6k 
adatgyiijtojere. Az elso es masodik feleves befizetesi hataridot kovetoen megtobbszorozOdott a 
konyvelesi tetelek szama. Az elso felevrol zarasi osszesitO kesziilt (amit verzi6m6dositas elozott meg), 
az elkeszitett jelentest a Magyar Allamkincstamak megkiildtiik. Augusztus elejere kezbesitesre 



keriiltek a masodik felevi egyenlegertesitok, aminek koszonhetoen mar augusztusban jelentos ad6 
befizetes tortent. 
A minde1mapos tevekenysegekhez tartozik az iigyfel kerelmere (palyazatokhoz, hitelbiralatokhoz, 
vagy egyeb fizetokepesseg megallapitasahoz) ad6igazolasok, a (hagyateki eljarasokhoz, vegrehajtasi 
eljanisokhoz, ingatlan ertekesiteshez) ad6- es ertekbizonyitvanyok kiallitasa. 

A Mtralekok behajtasa a masodik felevi ad6fizetesi hataridot kovetoen kezdodtek. A fizetesi 
felsz6litas hatasara tobbnyire teljesitik az ad6z6k a fizetesi kotelezettsegiiket. 
A fizetesi felsz6litasban adott hatarido letelte utan megkezdjiik a vegrehajtasi eljarast munkaber 
letiltasok es azonnali beszedesi megbizasok formajaban. 
Bankszamla inkassz6 hatasara 580.234.- Ft, munkaber letiltasra 197.745.- Ft ad6tartozas teriilt meg. 

Mas hat6sag altai kimutatott 25.000.- Ft szabalysertesi birsag keriilt behajtasra, mely osszeg az 
onkormanyzatot illeti meg. 
Mas hat6sag 60.000.- Ft kozigazgatasi birsag ad6k m6djara torteno behajtasat kerte, mely osszegbOl 
24.000.- Ft az onkormanyzatnal maradt 

Engedmenyezes negy ad6z6m11 tortent. Egy ad6z6 kerelmere a 95.334.- Ft toketartozas es a 91.661.
Ft kesedelrni p6tlek tartozas befizeteset kovetoen, az evek 6ta fenmll16 200.000.- Ft mulasztasi 
birsagat elengedtiik. Harom ad6z6nal egyenkent 50.000.- Ft mulasztasi birsag keriilt elengedesre, 
mivel a hianyz6 iparuzesi ad6bevallasukat p6toltak. 

A vertesboglari ad6bevetelek es hatralekok alakulasa 2013 .12.31-ig: 

Nyito 
2013. evi 2013.12.31-ig Hatralek Iuitralekbol 

Nyito Adozok 
Mtralek Terheles befolyt ado 2013.12.31-en fennmarado szama 

Epitmenyado 0 478015 478015 0 0 

Telekado 749373 689955 530950 908378 735023 

Maganszemelyek 
kommunalis adoja 592240 5381649 5163825 810064 247145 

Helyi ipariizesi ado 1075069 8500498 8877140 698427 606224 

(40%) 
Gepjarmiiado 164353 (40%) 1848668 (40%) 1812907 (40%) 200114 (40%) 110983 

Kesedelmi potlek 899530 196426 223157 872799 649741 

OSSZESEN: 3480565 17095211 17085994 3489782 2349116 

A tablazatb61 kitlinik, bogy az elozo evek hatraleka 2013. evben 1.131.449.-Ft-tal csokkent. 
A fenna116 3.489.782 Ft-b61 662.869 Ft behajthatatlansagra val6 jelolese megtortent, rnivel ezen 
osszegek megteriilese nem val6szinusitheto. Igy a tenylegesen fennall6 ad6tartozas 2013.12.31-en 
2.826.913.- Ft. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 
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336 



Hatarozati javaslat: 

Vet·tesboghir Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete 
.. ./2014. ( ....... ) hatarozata 

ad6hat6sagi munkar61 sz616 beszamol6 elfogadasar61 

v ertesbogh1r Kozseg Onkormanyzatanak Kepvisel6-testiilete a Csakvari Kozos Onkonnanyzati 
Hivatal2013. evi ad6hat6sagi munkajar61 sz616 beszamol6jat megismerte, azt elfogadja. 
Felkeri a polgarmestett, hogy a testiilet donteser61 hatarozat megkiildesevel ertesitse Csakvari Kozos 
Onkonnanyzati Hivatalt. 

Hatarido: folyamatos 
Fele!Os: jegyz6 



DR GERSTNER PETER 
HAziorvosi Szolghlat V~rtesboglAr 
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Tisztelt Polgarmester Or! 

Egy regi megallapodas alapjan - mikor meg az bnkormanyzat felol er

kezo rezsitamogatast egy osszegben utaltak at a vallakozasom szamlaja-

ra - a kozuzemi szolgaltat6kkal kotott szerzodes a beteti tarsasag ne-

vere kerult. Az6ta is valtozatlanul ''A mosolyert Dr.G.P. Bt.» a szerzo-

do fel. Ahhoz kerem a hozzajarulasukat - mivel az 6nkormanyzat tulajdo-

nat kepezo ingatlan (orvosi rendelo) rezsikoltseget mar kozvetlen m6don 

fizetik - a hivatalos uzembentart6 ismet Vertesboglar Kozseg bnkormany

zata legyen. Ez szamomra egy megnyugtat6 allapotot jelentene. Vallalom 

a viz, gar, elektromos aram es telefon atirasaval kapcsolatos Ugyinte-

zesi feladatokat. 

Tisztelettel: r,~ f\ ,/) '/j I j/ l . 

/in~·/l.. J4:/, ....... . 1:1 ....... .- .. . 
Dr. Gerltner Peter 

Vertesboglar 2014.marcius 18. 



FELADAT-ELLATASI SZERZODES 

EGESZSEGUGYI SZOLGALTATAS NYUJTASAR6L 

/MEGALLAPODAS/ 

P; 
(Egyseges szerkezetben a . )~t./20 13. (Xlll2.) m0dosft6 hatarozattal) 

A ,MEGALLAPODAS" letrejott egyreszrol Vertcsbogllh· Kozseg Onkomuinyzata (8085 
V e1tesboglar, Alkotmany u. 3., kepviseleteben eljar: Sztanyi Istvan polgarmester) mint az 
egeszsegi,igyi kozszolgaltatasr61 gondoskodo szerv (a tovabbiakban: 6ukomurnyzat), masreszrol 
,MOSOLYERT Dr. G.P." Beteti Tarsasag, kepviseleteben eljar6 dr. Gerstner Peter (8085 
Vertesboglar, Petofi u. 10.) mint egeszsegtigyi szolgaltat6 (a tovabbiakban: Egeszsegiigyi Szolgalta/6) 
kozott alulirott napon, az alabbi feltetelekkel: 

Ez a Megallapodas a felek kozott 2003. okt6ber 28-an letrejott, 2005. december 30-an m6dosftott 
Egeszsegtigyi ellatasi szerz6d6s alapjan, a jelenlegi jogszaba!yi kovetelmenyeket figyelembe veve 
annak helyebe Iepo feladat-ellatasi szerzodest tartalmazza. 

Az Egeszsegi.igyi Szolgaltat6 neveben tevekenyseget v6gzo orvos: 
Dr. Gerstner Peter (1958.11.19. Budapest an: Czigany Mal'ia) aki rendelkezik a 
feladatellatashoz sziiksegcs praxisjoggal 
Lakcfm: 8085 Vertesboglar,Petofi u. 10. 
Or·vosdol,tori oklevel szama: 394/1983. 
I-Iaziorvostan oklcvCI szama: 2077/1997. 
Adoszam: 21851430-2N07 
Orvosok Orszagos Nyilvantartasaban: 41633 
Magyar Orvosi Kamara tagja 

A/ ALTALANOS RESZ 

Bevezetes 

1.1 Felek kijelentik, hogy a haziorvosi es iigyeleti feladat ellatasi tevekenys6gre vonatkoz6 szabalyokat 
e megallapodas keretei kozott allapitjak meg. 
A felek mindegyike bfrja iigydonto szerve felhatalmazasat jelen szeriOdes megtargyalasara es 
megkotes6re. V6rtesboglar Kozseg Onkonnanyzata koltsegvetesi szerv, a ,MOSOLYERT Dr. G.P. 
Bet6ti Tarsasag pedig magyarorszagi szek:helyu gazdasagi tarsasag. 
Sem az Onkonm\nyzat, sem az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 nem all csod, felszamolas vagy 
vegelszamolas hatalya alatt a szerzOdes megkotesekor. 

2./ Felek rogzitik, hogy a haziorvosi egeszsegiigyi szolgaltatast az Onkonnanyzat tulajdonaban Jevo 
VertesbogUir, Alkotmany u. 9. szam alatti, a haziorvosi feladatok elh1tasahoz felszerelt rendelo 
helyisegeben vegzi, melyet az Onkormanyzat az Egeszsegiigyi Szolga!tat6 reszere a feladatok ellatasa 
6rdekeben terftesmentesen hasznalatba adja. 

3./ Felek elozetesen rogzftik tovabba, bogy az iigyeletre vonatkoz6 megallapodast Csakvar 
Nagykozs~g Qnkormanyzata, Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata, Bodmer Kozseg Onkonnimyzata, 
valamint Gant K6zs6g Onkormanyzata kozott 2008. julius 15. napjan kelt ,MEGALLAPODAS" 
alapjan biztositjak, amely e kozsegek kozigazgatasi terUleten 615 felnott es gyennek Iakossag hetkozi 
es hetvegi osszevont orvosi iigyeletere vonatkozik teri.ileti ellatasi kotelezettseggel, melyben 
Egeszsegiigyi Szolgaltat6 a kialakitott iigyeleti rendben reszt vesz. 
Az iigyeleti 6rak: h6tf6t51 csiitortokig naponta 16 6rat61 masnap reggel 8 6nHg, h6tveg6n, penteken 16 
6rat61 MtfO reggel 8 6raig. 



A felek jogai es kiHelezettsegei 

4.1 Az Egeszse~:,riigyi Szolgaltat6 kotelezettseget vailal arra, hogy 
a megallapodas alapjan Vertesboglar kozigazgatasi teri.ilete szerinti haziorvosi korzetben -a 
4/2000. (11.25 .) Ei.iM rendeletben eloirtaknak megfelcloen - teri.ileti ellatasi kotelezettscg 
mellett a haziorvosi szolga!atot ellatja, 

• a 3.) pontban hivatkozott mega!lapodas alapjan a hetkozi es hCtvcgi i:isszevont i.igyeleti 
rendszerben reszt vesz, 

• a ra vonatkoz6 szakmai cs etikai szabalyoknak megfeleloen latja cl tevekenyseget, 
• a gazdalkodasi evet kovetO ev majus 31-ig az i:inkomlanyzat rcszere beterjeszti az cloz6 evi 

haziorvosi es iigyeleti szolga!tatasi tevekenyscgcre vonatkoz6 penziigyi es szakmai beszamo16t, 
• akadalyoztatasa eseten helyettesfteserol, cs - haziorvosi tevekenysege kereteben torteno 

helyettesitese eseten - annak dfjazasar61 gondoskodik. A helyettesltcsrol haladektalanul ki:iteles 
ettesfteni az 6nkonnanyzatot. 

• a helyettesitest Dr. Nagy Istvan vallalkoz6 haziorvos vegzi a V ertesboglar Alkotmimy u. 9. sz. 
alatti orvosi rendcloben 

5./ Az Onkormanyzat ki:itelezettseget vallal arra, hogy 
• a haziorvosi szolgaltatas finanszirozasi, illetve az osszevont iigyeleti szolgaltatas szemeiyi, 

targyi es finanszirozasi felteteleit jelen szerzOdes szerint biztositja, 
• az iigyeleti munkara palyaz6 noverek szakmai felkeszi.iltsegenek ellenorzesere az egeszscgiigyi 

szolgaitat6 rcsz6re lehet6scget biztosit, velemenyet kikeri, 
• ame1myiben az Egeszsegiigyi Szolga!tat6 a haziorvosi tevekenyscge ellatasanak akada!yoztatasa 

eset6n a helyettesitesr61 val6 gondoskodasi k6telezettsegenek nem tesz eleget, a teriileti ellatas 
folyamatossaga erdekeben az Onkorm{myzat az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 k6ltsegere helyettest 
biztosit. 

B/ HAZIORVOSI TEVEKENYSEG SZABALYOZASA 

6.1 Az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 haziorvosi tevekenyseget a megallapodas 2. pontja szerinti 
rendeloben heti 40 6raban koteies ellatni az alabbiak szerint: 

- hetfO, szerda, pentek 8 6rat61 12 6raig, kedd, esi.itortok I 4 6rat61-18 6n}ig. 
- a teriileti munkat - meiynek idotartama a rendel6ben tOltendo idovel megegyezik - kotetien 
munkaid6ben h\.tia ei 
- ellatja az 6voda I iskoia-egeszsegiigyi feladatokat 
- a vonatkoz6 jogszabalyi eloirasok alapjan 0-3 eves koru gyermekek (sziileik) szamara a 
,TANACSADAS"-t hetente szerda 13 6rat6l-16 6raig a vedonoi szolgalat helyisegeben biztositja. 
- mobiltelefonon elerhetoseget biztosit a betegek szamara, 

Rendell/ llelyiseg es berendezesei,felszeretesei 

7./ Az Onkormanyzat altai teritesmentesen leltar szerint haszna!atba adott bcrendezesi es felszerelesi 
targyak hasznalatm alkalmas allapotarol, azok visszap6tlasar6l, a jogszabalyl.Jau doirt minimum 
feltetelek biztositasar61 az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 koteles gondoskodni. Az Egeszsegiigyi 
Szolgaitat6 altai vasarolt muszerek, berendezesi targyak az Egeszsegi.igyi Szolgaltat6 tulajdonat 
kepezik. 

8.1 Az 6nkormanyzat a tulajdonat kepez6 epi.ilet ki.ilso karbantartasat es evenkenti be!so, tisztit6 
meszeleset vailalja. 

" 



9.1 Az Eg6szs6giigyi Szolgaltat6 koteles az epiilet belso allagat mcgorizni, a lel!ar szerinti 6Jtekekert 
anyagi felelosseggel tartozik. Amennyiben a hasznalatba veil helyiscgekben cpftcszcti Malakitasokat 
kivim vegezletni, az epitcszeti terveket ki:iteles az Onkonm\nyzattal in!sban j6vahagyatni. Ha az 
atalakitasokkal az Onkormanyzat egyetert, azok koltsegeinek cgy reszct Mvallalhatja. En·ol a felek 
kiili:in megallapodnak. 

Szeme(vi feltete/ek 

10./ Az Egeszs6!:,riigyi Szolgaltat6 koteles a haziorvosi tevekcnyseg ellatasahoz sziikseges, megfelclo 
szakkepzettseggel rendelkezo noverszcmelyzetet biztosftani. A noverek tOrvenyes foglalkoztatasaert, 
beriik es ki:izterheik megfizeteseert, havi beosztasuk elkesziteseM, helyettesitesiik megszelvezeseeli, a 
nover tevekenysegeert, a szakmai szabalyok megtartasaert az Egeszsegiigyi Szolga!tato felelos. 
Az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 mas egeszseg(igyi szolgaltat6 helyettesiteset s<tiat rendelojeben is 
vegezheti. 

Fiuanszfrozas 

11./ A baziorvosi tevekenyseg finanszirozasat clsodlegesen az Orszagos Egeszsegbiztositasi Penzt{u· 
biztositja. Az Onkorm{myzat hozzajarul ahhoz, hogy Egeszsegiigyi Szo1galtat6 ki:izvetleniil kosse meg 
a finanszirozasi szerz6d6st, tovabba a haziorvosi alapellatas finanszirozasat az Egeszsegbiztositasi 
Penztar ki:izvetleniil az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 szamlajara utalja. 

12./ Az Onkom1anyzat vallalja, hogy az Orvosi Rendelo tenyleges rezsikoltseget megfizeti. 

13./ A teritesi dij elleneben igenybe veheto egeszsegiigyi szolgaltatasok dija az Egeszseg(igyi 
Szolgaltatot illeti meg. 

C/UGYELETITEVEKENYSEGSZABALYOZASA 

14./ A megallapodas 3. pontja szetinti iigyeleti tevekenysegre az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 ki:iteles 
kii!On megallapodast kotni Csakvar Nagykozseg Onkonminyzataval, mint az iigyeleti ellatast tarsulasi 
megallapodas utjan biztositoval. 

D/VEGYESI{[NDELKEZESEK 

Rendes felmomMs 

15./ Az Onkormanyzat jogosult ezen megallapodast felmondani, ha az Egeszse!:,riigyi Szolgaltat6 a 
megallapodasban foglalt kotelezettsegcinek, illetve a ra vonatkoz6 szakmai kovetelmenyeknek nem 
tesz eleget. 
Egeszsegiigyi Szolga!tat6 ezen megallapodast jogosult felmondani, ha az Onkormanyzat a jelen 
megallapodasban foglalt ki:itelezettsegeinek nem tesz eleget. 
A rendes felmondas bannelyik fel reszerol a kozlese h6napjanak utols6 napjat6l szamiiott hat h6nap 
utols6 napjara sz61hat. 

Reudkfviili felmondas 

16./ Felek barmelyike azonnali hatalyli rendkiviili felmondas jogaval elhet, amennyiben a masik fel 
jelen szerzodesbOl ad6d6lenyeges kotelezettseget megszcgi, es felszolitas ellcnere sem teljesiti. 
Rendkiviili felmondasra ad okot 
- az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 reszerol kiili:inosen az, ha az Onkormanyzat 

• a 11.) pontban foglalt atutalassal az onkmmanyzat 45 napol kesik, 
• az iigyeleti szemelyzetet (nover) nem biztositja, helyettesitesr6lnem gondoskodik. 



- az Onkonm1nyzat reszerol kiilonosen az, ha az Egcszsegligyi Szolgftltat6 
• m(lkodesi engedclyel visszavonjak, 
• fegyelmi, allamigazgatasi, bir6sagi vat,>y egyeb hatiirozat alapjan tevekenysegel felfi.iggeszlik, 
• az egeszsegiigyi szolgaltatasi tev6kenys6g ellatasara alkalmallan allapotban v6gzi a 

tevekenyseget, 
• csod, felszamolasi vagy v6gelszamoh1si eljan1s ala kerlil, illetve megalapozottan feltelclezheto, 

hogy a kotelezo egeszsegiigyi ellatas biztositasa az egeszsegiigyi szolgal!at6 reszerol veszelybe 
keri.il 

Jogl•iszony modosftasa 

17.1 Amennyiben a vallalkoz6 bejelenti, hogy a haziorvosi feladatokra biztositott penzosszeg a 
hilziorvosi teendok ellatasat nem fedezi, a dologi kiadasokon, az alkalmazotti bereken tul, ideszamolva 
az orvos legalabb kozalkalmazotti szintil jovedelmet 6s azt a penziigyi dokumentaci6, hiteles 
konyvvizsgal6i, szakertoi velemeny igazolja, ugy a vallalkoz6 kereseit a megbiz6 30 napon beliil, a 
vallalkoz6t es praxisa dolgoz6it - ahanyat a megbiz6 szerzodeskotes idejen alkalmazott -
kozalkalmazotti jogviszonyba visszaveszi es tovabb foglalkoztatja. 

Karterftes, kartalanfttis 

18./ Felek megallapodnak abban, hogy ha korzetm6dositasra kerlil sor, s az a haziorvost hatranyosan 
erinti, ka1teritesre jogosult, melynek m61teke a kieso OEP tamogatas kereteben kapott egy eves 
idotartamra sz616 osszeg. 

E/ ZAR6 RENDELKEZESEK 

19.1 Felek jelen szerzOdes finanszirozasi elemeit minden ev okt6ber 15-ig a kovetkezo evre 
vonatkoz6an attekintik, es ennek eredmenyet, konzekvenciilit az ezt koveto kepviselo-testiileti iilesen 
eloterjesztik. 

20/ Felek vitas kerdeseiket elsosorban bekes uton, targyalassal rendezik. Az egyeztetes 
eredmenytelensege eseten kikotik a Bicskei V arosi Bfrosag kizar6lagos illetekesseget. 

21./ E megallapodas hatarozatlan idore sz61. 

22./ E megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a vonatkoz6 szakmai jogszaba!yok, valamint a 
Ptk. rendelkezeseit kell alkalmazni. 

A felek jelen szerzodest elolvastak, tmialmat mege1tettek, es mint akaratukkal mindenben egyezot 
j6vahagy6lag alaiiiak. 

Vertesb~glar, 2~13. december_.-fL . 
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Csakvar, 2013. december .~t ,. 
T6th Janosne sk. 

cimzetes f6jegyz6 
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AMK Ovoda v ertesboghir 
KINDERGARTEN 

t:.:·, \ 
IU 1i! MARf: 1 2.' .,~ · 

8085 Vertesbogh!r, Alkotnuiny u. 1. 
Tel.: 06-22-354-020 

E-mail: amk@vertesboglarovoda. t -online. hu 

Ikt: Si /2014. 

Tisztelt Kepviselotestuletl 

Az ovoda nyari zaras idopontjat 2013. julius 7 -augusztus 4-ig 
tervezzUk. /meszeles-festes, esetleges felujltas, nyari nagytakarltas 
vegett). 

Kerem Onoket, hogy engedelyezzek ez ido alatt az ovoda es a konyha 
zarva tartasat! 

A szl.iloket lrasban tajekoztatjuk. 
Amennyiben szi.ikseges, Ugyeletes ovodat keresUnk. 

Ker jUk a TestUiet jovahagyasat! 

Tisztelettel: 

Vertesboglar, 2014. marcius 3. 

<(\ / 



V ertesboglar Kozseg Onlwrmanyzata KepviseiO-testiiletenek 
5/2014. (IV.30.) onkormanyzati rendelete 

az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi kOitsegveteserol sz616 rendelet m6dositasar61 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 
sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 143. § (4) bekezdes b) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan az 
Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva, a kovetkez6ket 
rendeli el: 

1. § (1) A az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi koltsegveteserol sz616 m6dositott 2/2013. (11.26.) 
6nkormanyzati rendeletenek (tovabbiakban R.) 1. melleklete helyebe e rendelet 1-3. melleklete keriil. 
(2) Az R. 2/A. melleklete helyebe e rendelet 4/A. melleklete, az R. 2/B melleklete helyebe e rendelet 
4/B melleklete keriil. 
(3) Az R 3. melleklete helyebe e rendelet 5. melleklete keriil. 
( 4) Az R 4. melleklete helyebe e rendelet 6. melleklete keriil. 
(5) Az R 5. melleklete helyebe e rendelet 7. melleklete keriil. 

2. § Az R. 11. § (1 )-(2) bekezdese helyebe a kovetkezo (1 )-(2) bekezdes keriil: 
,(1) A Kepviselotestiilet- figyelemmel az Aht. 23. § (2) bekezdes c.) pontjaban foglalt eloirasra az 
bnkormanyzat, valamint az onalloan mukodo koltsegvetesi szerve egyiittes 2013. evi koltsegveteset: 

a) koltsegvetesi bevetelet 82.457 eFt-ban 
b) finanszirozasi bevetelet 40.717 eFt-ban 
c) beveteleit osszesen 123.174 eFt-ban 

azaz szazhuszonharommilli6 szazhetvennegyezer forint az 1. melleklet szerint, 
d) koltsegvetesi kiadasait 86.204 eFt-ban 
e) finanszirozasi kiadasai 36.970 eFt-ban 
f) kiadasait osszesen 123.174 eFt-ban 

azaz szazhuszonharommilli6 szazhetvennegyezer forint az 1. melleklet szerint, 
g) koltsegvetesi hiany 3.747 eFt 

azaz harommilli6- hetszaznegyvenhetezer forint 
(2) 6nkormanyzat, az onalloan mukodo es gazdaikod6 valamint az onalloan mukodo koltsegvetesi 
szervek egyiittes 2013. evi 

a) mukodesi celu koltsegvetesi bevetelei: 80.927 eFt, 
b) mukodesi celu koltsegvetesi kiadasai: 85.801 eFt, 
c) mukodesi hiany 4.874 eFt 

(3) 6nkormanyzat, az onalloan mukodo es gazdaikod6 valamint az onalloan mukodo koltsegvetesi 
szervek egyiittes 2014. evi 

a) felhalmozasi celu koltsegvetesi bevetelei: 1530 eFt, 
b) felhalmozasi celu koltsegvetesi kiadasai: 403 eFt, 
c) felhalmozasi tobblet 1.127e Ft 

(4) Az (2) bekezdesben meghatarozott 4.874 ezer Ft mukodesi hianyanak fedezetet belso 
finanszirozasb61, felhalmozasi tobbletb011.127e Ft-ot es az elozo evi penzmaradvanyb613.747 e Ft-t. 

3. § Az R. 12. § (1) bekezdese helyebe a kovetkezo keriil: 
, A Kepviselo-testiilet 2013. evben 10.158 eFt tartalekot kepez." 

4. § Ez a rende~let kihirdeteset k.oveto na. pon lep hatalyba, rendelkezeseit a. 2·0. 13. 
vegrehaj,asa sora lkalmazni k L.._...,,, 

~ ~1£'-SBOQ{:~~-, .-- · 
\/'- -- ~~ - '1-f\ (\ 1;t j_c, 1 C<\.~ 

Sztanyi Istvan ' b\ T6th Jan~ne 

po!garmester %o ~ . }~ , :l~ctes' &~egyz& 

A rendeletet kihirdette~,~~s~; : r ~I I (~ ;J v~. -- i 

V ertesboglar, 2014. aprilis 30. ,_;;,, ___ .;>'~ T6th Jan9sne 
cimzetes fojegyzo 



I. mcllcklet 

Vcrtcsbogh\r Kiizscg ()nkomu\nyzatanak cs lntczmcnycncl' 2013. cvi (,iiltscgvclcsi bcvctclci cs ldiltscgvetcsi kiad;\sai 

eliiin\nyzat-csoporlok, ldemclt ciOiranyzalok cs kiilclczii fcladalok, on kent vallalt fcladalo((, allami (allamigazgalasi) 
fcladatok szcrinti bontasban 

2013. evi K6telez6 
feladatok 



Vcrtcsboglar J((jzscg Onlwnnanyza(;\nak 2013. cvi ldHiscgvclcsi hcvclclci cs ldHtscgvclcsi l<iath\sai cliiin\nyzal

csoportok, ((icmcll cliiiranyzalok cs ldilclczii fcladalok, Unkcnl vl\llall fcladalol(, :\llami (allamigazgatasi) fcladalok 
szcrinli bontasban 

2013.evi 

el6i 
Kiitelez6 
felada!ok 

2. melleklct 



3. mcllcklet 

Az Altai:\ nos Miivclodcsi Kozpont 2013. cvi koltscgvctcsi bcvctclci cs kiiltscgvctcsi kiad:isai c16in\nyzat-csoportok, 

kicmclt cloir:inyzatol< cs l<iitclczo fcladatok, iinkent v:illalt fcladatok, :\llami (allamigazgat:isi) fcladatok szcl"inli 

bont:isban 



vertesboglar Kbzseg Onkonnanyzatanak 2013. evi kiiltsegvetese 

kiiltsegvetesi szervenkent, kiitelez6 feladatonkent, kiemelt el6iranyzatok szerinti reszletezessel, 

mukiidesi es felhalmozasi kiiltsegvetes tagolasban 

4/A On:\116an miil<iidii intezmcny --
Bcvctcl Kiadas 

Megncvczes crcdet cir. mod. Eir. eredeti eir m6d. Eir. 

I Altai:\ nos Miivc!Odesi Kozpont 
KOTELEZO FELADA T 
MtikiidCsi kiiltsegvctcs 
intezmenyi miikiidesi bevetel 6 379 6 655 
tamogatase11eku mtik.celu bevetel 
el6z6 evi penzmaradvany 0 231 
ininyit6 szervt61 kapo(( tamo~atas 28 948 30 970 
szemelvi iuHatasok 18 000 19 887 
munkaad6t terhel6 jarulekok 4 912 5 181 
do1ogi kiadasok egyeb foly6 kiadasok 12 415 12 788 
szocialpolitikai iuttatasok, qzyeb e1h\tasok 
Fclhalmozasi l<Oitsegvetcs 
in\nyit6 szervtiil kapott tamogatas 0 
feh\jitas 0 

Altai a nos Miive!Odcsi Kiizpont iisszcscn 35 327 37 856 35 327 37 856 

4/A 6nall6an miikiido intezmeny tisszesen 35 327 37 856 35 327 37 856 

4B Onkormanyzat szakfcladatai 

Bevetel Kiadas 

Megnevezes eredet eir. m6d.Eir. eredeti eir m6d. Eir. 

1 Onkormanyzati jogallwtas 
KOTELEZO FELADA T 
Miikodesi ktiltscgvctes 
intezmenyi mukiidesi bevetelei 305 508 
miikodesi celu t>\m .ert bevetel 29 244 12 100 
szemelvi iuttatas 2 520 2 520 
munkaad6t terhelii jarulekok 697 697 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 3 842 3 992 
kamat kiadas 500 503 
miikiidCsi tamogatas aht-n beliilre 10421 10421 
altalanos tartalek 3 259 10 158 
Felhalmozasi ktiltsegvctcs 
felhalmozasi celu tamogates aht.-n beliilr61 
felhalmozasi celu tamogatas aht.-n kiviilr61 149 149 
tamopgatasert. Felhalm. Kiadas 100 100 12 855 0 
felhalmozasi celt\ tamogatas aht.-n kiviilre 
beruhazas 0 203 

ON KENT V ALLALT FELADAT 
Miikiidesi kiiltsegvctes 
miikiidesi t>\mogatas aht-n beliilre 442 442 
Felhalmozasi kOltsegvetes 
felhalmozasi celu tamogatas aht.-n k.iviilre 200 200 

Onkormanyzati jogalkohis iisszesen 29 798 12 857 34 736 29136 
2 Onkormanvzatok clszamolasai 

Miikodesi kiiltsegvetes 
helyi ad6k 12 500 12 500 

I o6tlek, birsag , egyeb sajatos bevetelek 72 72 
gepjarmiiad6 termofold szja I 760 I 760 
nnrrn"liv 1\ll"mi tllm 38 397 42 086 
Felhalmozasi kiiltsegvetes 
Felhalmozasi es tiikejellegii bevetel 66 66 

Onkorm. feladatra nem terv. elsz.iissz.: 52 795 56 484 0 0 
3 Kiiltsegvetesi befizetesek 

KOTELEZO FELADAT 
Miikodesi kiiltsegvetes 

~!()gi e~ ~gxe_bJ~ly_6)ciadasok 0 30 
f--- f---

Ktiltsegvetesi befizetesek osszesen 0 0 0 30 
4 Finanszirozasi miiveletek 

KOTELEZO FELADAT 
Milkodesi koltsegvetes 
milkiidesi celu bite! t6rlesztese 
Felhalmozasi kiiltsegvetes 
felhalmozasi celu hi tel tiirlesztese 6 000 6 000 

Finanszirozasi miiveletek lisszesen 0 0 6 000 6 000 

5 Onkormanyzatok elszamolasai kvi. szerveikkel 
KOTELEZO FELADAT 
Milkiidesi kiiltsegvetes 
tamogatasok foly6sitasa 28 948 30 970 
el6z6 evi penzmaradvany 0 9 516 

Onkorm.elszamolasai kvi.szervcikkel iisszescn 0 9 516 28 948 30 970 
6 Sportcelok, sportletesitmenyek miikodtetese 

KOTELEZO FELADA T 

1/3 

4. melleklet 
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vertesboglar Kbzseg Onkorrnanyzatanak 2013. evi kbltsegvetese 

kbltsegvetesi szervenkent, kbtelez6 feladatonkent, kiemelt el6iranyzatok szerinti reszletezessel, 

mukbdesi es felhalrnozasi kbltsegvetes tagolasban 

Mukodcsi koltscgvctcs 
szemelyi jullatas 
munkaad6t tcrhelo jarulekok 
dologi cs egyeb lolv6 kiadasok 95 

Spor!cclol<, spor!IC!csitmcnycl< mill<iidtctcsc iisszcscn 0 0 95 
Yaros cs kozscggazdall<odas 
KOTELEZO FELADA T 
Miikiidesi kiil!segvetes 
mfikiidCsi celu u\m .eri bevetel 0 800 
szemelyi jullatas 0 
munkaad6t terhelo jarulekok 0 
dologi es egyeb foly6 kiadasok I 112 
Felhalmozasi kiil!segvetes 
beruhazas 

Yaros es kozscggazd. ossz. 0 800 1 112 

Kozvilagit:lsi fcladatol< 
KOTELEZO FELADA T 
Miikiidesi kiiltsegvetes 
dologi es egyeb foly6 kiadasok l 206 

Kozvilagitasi fcladatok osszcscn 0 0 1 206 

Haziorvosi szolgalat 
KOTELEZO FELADAT 
Miikodesi kiiltsegvetes 
tamogatasertekfi miikiidCsi bevetel 
szemelyi jullatas 
munkaad6t terhelo jarulekok 
dologi es egyeb foly6 kiadas 900 
Miikiidesi c. penzeszkiiz atadas 

Haziorvosi szolgalat osszcscn 0 0 900 
Haziorvosi iigyclcti cll:itas 
KOTELEZO FELADA T 
Mfikiidesi kottsegvctes 
milkiidesi tamogatas allamht-on beliilrol 940 940 
milkiidCsi tamogatas allamht-on beliilre 3 326 

IHziorvosi iigycleti ella !as iisszcscn 940 940 3 326 

Tclcpiilcsi hulladCk kczclese 
KOTELEZO FELADA T 
Miikiidesi kiiltsegvetes 
tamogatasertekfi miikiidesi bevetel 
szemelyi juttatas 
munkaad6kat terhelo jarulek 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 115 

Telcpiilesi hulladek kezelesc osszescn 0 0 115 
Szennyviz tisztitasa, gyiijtese, elhelyezesc 
KOTELEZO FELADAT 
Felhalmoz:lsi koltscgvctes 
iizemeltetesbOI szarmaz6 bevetelek 888 888 
felhalmozasi c.tamogatas allamht-on kiviilrol 300 300 

Szennyviz tisztitasa, gyiijtese, elhelyezcse lisszesen 1188 1188 
Nem Iak6ingatlan berbead:lsa, iizemel. 

Milkiidesi kiiltsegvetes 
intezmenyi milkiidesi bevetel 866 866 
linkormanyzatok saj~tos milk.bevetele 769 
dologi es egyeb folv6 kiadasok 437 
felh~lmoz~si klilts<'~~:vet<'s 

feh\jitas 
Nem Iak6ingatlan berbeadasa, iizemel.osszesen 866 1 635 437 

For;Ialkoztat:lst helyett.t:lm.hossz.idotar. kiizfor;lalkoztat:ls 
Miikiidesi kiiltsegvetes 
milkiidesi tamogatas allamht-on beliilrol 874 I 770 
szemelyi juttatas 906 
munkaad6t terhel6 jaru!ekok 122 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 

Foglalkoztahist helyett.tam.hossz.idotar. kozfogl.lisszcsen 874 1 770 1 028 
Atmeneti segely 
KOTELEZO FELADAT 
Milkodesi kiiltsegvetes 
szocia!politikai ellatasok, egyeb juttatasok 50 

Atmeneti segely lisszesen 0 0 50 

Temetesi ser;ely 
KOTELEZO FELADA T 
Milkiidesi kiiltsegvetes 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 100 

Temetesi segcly osszcsen 0 0 100 
Egyeb iinkormanyzati eseti pcnzb.ellat 
KOTELEZO FELADA T 
Milkiidesi koltsegvetes 

2/3 

4. melleklet 

95 
95 

800 
108 

I 347 

2 255 

I 206 
1 206 

900 

900 

3 260 
3 326 
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115 

1206 

1206 

I 388 
193 

1581 

355 
355 

100 
100 
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vertesboglar Kiizseg Onkorrnanyzatanak 2013. evi kiiltsegvetese 

kiiltsegvetesi szervenkent, kiitelez6 feladatonkl~nl, kiemelt el6iranyzatok szerinti reszletezessel, 

mukiidesi es felhalmozasi kiiltsegvetes lagolasban 

szocii•lpolitikai clh\tasok, cgycb juttatasok 3416 
Egyeb iinlwrm.escti pcnzb.ellll! iissz. 0 0 3416 

Koztcrnctcs 
KOTELEZO FELADAT 
MGkiidcsi kiiltsegvetcs 
szocialpolitikai ellatasok, cgyeb juttatasok 

Kiizternetes iisszesen 0 0 0 
Aktiv lwruak ellll!asa 
KOTELEZO FELADA T 
MGkiidesi kiiltscgvetcs 
Szocialpolitikai ellatasok egyeb juttatasok 3 967 

Aktiv koruak ellatas iisszcscn 0 0 3 967 

Lakasfcnntartasi tam. norrnativ alapon 
KOTELEZO FELADA T 
Miikiidesi k6ltsegvetes 
szocialpolitikai ellatasok egycb juttatasok 830 

Lakasfcnntartasi tam. normativ a. ossz 0 0 830 

Rendkivfili gyermckvCdclmi tamogatas 
KOTELEZO FELADA T 
Miikiidesi kiiltsegvetcs 
szocialpolitikai cllatasok, egyeb juttatasok 0 

Rcndkiviili gycrmckvCdelmi tam.iissz. 0 0 0 

Apolasi dij alanyi jogon 
KOTELEZO FELADA T 
Miik6desi kiiltsegvetes 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 195 

Apolasi dij alanyi jogon osszescn 0 0 195 

Kozgy6gyellatas 
KOTELEZO FELADAT 
Mukiidesi kiiltsegvetes 
szocialpolitikai cllatasok, egyeb juttatasok 

Kiizgy6gyell:lt:ls iisszcsen 0 0 0 
Start-munka kiizfoglalkozatottak 
KOTELEZO FELADA T 
Miikiidesi kiiltsegvetes 
miiki:idesi celii tam .crt bcvetel 0 128 
szemelyi juttatas 0 
munkaad6t terhelo jarulekok 0 
dologi es egyeb folv6 kiadasok 0 

Start-munka kiizfoglalkozatottak lisszesen 0 128 0 

4/B Onkormanyzat es szakfeladatai iisszesen 86 461 85 318 86 461 

Vertesboglar Klizseg Onkormanyzata es intezmenye iisszesen 121 788 123 174 121 788 
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2702 
2702 

0 

3 967 
3 967 

830 
830 

221 

221 

195 
195 

0 

75 
10 
43 

128 

85 318 

123 174 



5. melleklet 
Az Onkormanyzat es intezmenye 2013. evi felhalmozasi kiadasainak reszletezese celok szerint 

Megnevezes reszletezes eloiranyzat ezer Ft-ban 

Bcruhazas 203 
203 

Felhamozasi cehl tamogatasa allht.on ldviilre 200 
lakashoz jut<ik tamogatasa 200 

i:isszesen 403 



Az onkormanyzat es intezmenyc Jetszamkcretc 2013. evben 

lntezmeny neve (cimrend, szal<feladat szerint) 

Onkormanyzatok Igazgatasi tevekenysege 
Kozfoglalkoztatott 

.Altahinos Miivelodesi Koz~ont Vertesboghir 
AMK Napkoziotthonos 6voda intezmenyegyseg 
6vodai Intezmenyi etkeztetes 
Iskolai Intezmenyi etkeztetes 
AMK Muvelodesi Haz intezmenyegyseg 

Engcdc
lyczctt 

lctszam 

0 

2 

6 

2 

1 
1 

tcljcs muuka

idobcn fogl. 

0 

6 

2 

1 
0 

6.melleklet 

rcszmunka-idiiben 

foglalkoz-tatoll 

0 

2 

0 

0 

0 



v ertesboghir Kozseg Onlwrmanyzata Kepviselo-testiiletenek 
6/2014. (IV.30.) onkormanyzati t·endelete 

az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol 
sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 143. § (4) bekezdes b) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan az 
Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva, a kovetkezoket 
rendeli el: 

1.§ (1) a) Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasat 
78.292 ezer Ft k:oltsegvetesi bevetellel, 
35.038 ezer Ft koltsegvetesi kiadassal 

b) Vertesboglari Altalanos Milvelodesi Kozpont 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasat 
6.585 ezer Ft koltsegvetesi bevetellel, 

3 8.191 ezer Ft koltsegvetesi kiadassa1 
az 1. mellek:let egyszerilsitett penzforgalmi jelentes szerinti reszletezessel a kiadasi es beveteli 
foosszegen beliil mukodesi koltsegvetesre es felhalmozasi koltsegvetesre tagolva fogadja el. 
(2) Az Onkormanyzat 2013. evi modositott penzmaradvanyat 14.202 ezer Ft-ban, a 2. melleklet 
Egyszerusitett penzmaradvany kimutatas szerint hagyja java. 
(3) Az Onkonnanyzat 2013. december 31-i konyvviteli merlegenek fOosszeget a 3. melleklet 
Egyszerusitett merleg szerint 344.975 ezer Ft-ban fogadja el. 

2. § (1) Az 1. §. (1) bekezdeseben megallapitott kiadas teljesitesenek fOosszeget k:oltsegvetesi 
szervenkent, feladatok es kiemelt eloiranyzatok szerinti reszletezessel, valamint az atlagletszam 
alakul<isat a 4. melleklet szerint hagyja java. 
(2) Az onkormanyzat 2013. evi felhalmozasi kiadasok: reszletezeset az 5. melleklet szerint hagyja 
java. 

3. § Ez a rendelet a kihirdetest koveto napon lep hatalyba. 

\~ ~: "'"'~"o0,·."4l 
' . ' s;; ._f. 

Sztany1 Istvan J1 'o· 
polgarmester · · 'it~ , 

t~·;-1 

Ci/ 
I 

~0 -Q."<•.// 
A rendeletet kihirdettem: ~l(MEs~.< 
Vertesboglar, 2014. aprilis 30. 

/~~( / r 
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T 6th J anolrfe 
cimzetes loj egyzQ( 
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1. melleklet 
ezer Ft-ban 

Az Onkormanyzat Egyszeriisitett penzforgalmi jelentese (miikoctesi es felhalmozasi bevetelek es kiadasok alakulas:lnal{ 

/kozhatalmi bevetelek 

1/1 



Egyszerusltett penzmaradvC:my kimutatas 2013. ev 
Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 

325 

9 192 

1/1 

2. melleklet 
ezer forintban 

13 429 

773 



Egyszerusftett merleg 
2013. ev 

1/1 

3. melleklet 
ezer forintban 



Vertesboglar Kozseg Onkormanyzali111ak es intezmenyenek 2013. evi koltsegvetesi kiadasainak 
koltsegvetesi szervenkent es kiemelt el6iranyzatok szerinti reszletezessel, valamint az atlagletszam alakulasa 

Kiadas cltlag 
2011. evi 2013. evi 2013. evi ICtsz<im 

4.melleklet 

~itlag :\Oag 
ICtszam ICtszam 

sorsziun I teljesi!cs _ ~~~~:;,~;si eredcti 
201~;~devi teUcsites 1011. CV 2012. cv 1013. cv 

II. 1AJtalanosMiivelodcsi Kozpunl 

l. Ovodai intczmcnyi ctkcztctcs 

Mukodcsi "'" 
szemelyi juttat;\sok 2 758 2 669 2 821 3 004 2 930 2,0 2,0 

I munkaad6t terhclo jarulekok 741 72 756 805 791 
I dologi kiadasok egyeb foly6 kiadasok I 86" I 650 I 996 2 269 2 052 
I Ovodaiintcimcnvi C!keztctes osszcscn 5362 5 .. 040 5 573 6 078 5 773 2,0 2,0 2,0 

!z. 'Iskolai intczmcnyi ctkcztctcs 

Mlikodcsi k"'" 
szemelyi juttatasok 88 I 388 I 306 I 404 I 469 !,0 1,0 
mnn~"nAt terhelo jarulekok 247 375 350 376 237 
dologi kiadasok egyeb foly6 kiadasok I 844 I 949 2 579 2 801 2 424 

' j ctkezteics iisszcscn :.·>·>-•'i / :,(.: ••.. : .... -•>2972 3 712 ·. 4 235 
-· 

,4.581 ·'. 4130 I ... 1,0 );0 ... . 1;0 

13. I vonneo!OI 

Mlikodcsi 
szemelyi juttatasok 

lmw1kaad6t lerhelo j;\rulekok 
ldologi es egyeb foly6 kiadasok 1761 I 406 492 492 90: 0,0 

I"~""""' ,·(,:/F\:•,> .. ::··::" .·: . ;.Y.., •:::.:-. . :_:. 1761 '·. 1406 I·''<·< 4~2 ··-·-,· 492 I ; ->c''C:•· 903 1<-···,··<:·:-·::: lc<\:\;,.Q,O ._.··;;\o;o 

14. IOvodai ncvelcs, iskolai elokeszites 
IMiikOdcsi 
lszeme!vi iuttatasok 10634 9 588 9 317 10 32: 10 566 5,0 5,0 

«At terhel6 jarulekok 2 847 2 614 2 586 2 649 2 654 
dologi es egyeb fo!y6 kiadasok 2 278 2 290 3 486 3 456 4 015 

, cioKcszues ossicseli •,.•;::<:·'<-••· •· _·,·'_)· • . •: ,, :::;· _:15',7$9 I'•··<'·J4 49:2 _:::'>15389 .· 1:)' -;;-~· 5,0 I ;• 3'·''!5~o 

5. Ovodai i neveles 
Miikodesi 
szcmelvi iuttatasok 2 21 91: 2 759 3 332 3 330 1,0 1,0 

lmunkaad6t terhel6 jarulc!kok 59! 241 740 871 871 
ldologi OS Ch>yeb fo!y6 kiadasok 12 32 619 249 259 

19v9da! . , .· '><\';"( ... ,;-: . -:'-'"''-'-'<-; ... : I'·'L\:cl-Rl< ' \f:.:-::, ... 4, '&F,',;:'4ll60 -:":-::::;1,0 .,:•." !;(JI' ,:::;l;o 

16. l!'le_lll 
IMiikodCsi koltsegvetcs 
, szeme!yi juttatasok 2 778 3 147 0 0 0 Z,O 0,0 0,0 

1 terhe!o jarulekok 770 849 0 0 0 
dologi es-"lD'_eb foly6 kiadasok s 310 3 927 0 0 0 

24 240 

lfeluiitas 

lberuhazas 
l·<z;::g.,;.:n· 

'7. Nappali_I-CII(!szerii altahinos iskolai oktatas 1-4. evfolyam 

MiikOdesi 
I szemelvi iuttatasok II 716 II 975 0 0 2 5,0 5,0 0,0 
lmunkaad6t terhel6 jarulekok 3 120 3 232 0 0 0 
I dologi es eh>yeb fo!y6 kiadasok 33 206 0 0 0 

(869 I ;;\}~iMGil~ !;;! ::·_ ;,o ?:\;;: 

Is. Nappali rendsz. alt. iskolai oklat:is 1-4. evfolyam nPm7Pti<eol 

Miikodesi · 

szemelyi juttatasok 2 230 2 301 1,0 0,0 
mnnbM t terhelii iarulekok 59: 616 

li&foly6kiadasok ~ 1 

L'"-iiiil ;;:i':F;i-2'922 If!.' 'i''.'i;ll '~'Nl'¥6% !?\i,,::<:;:;i$§.0, %'!t''l:;;81,U 

9. Nappali rendszerii altalanos iskolai oklat:is 5-8. evfolyan1, 
Miikodesi · 

szeme!yi juttatas 10 483 10 593 0 0 71 5,0 0,0 
t terhel<i jarulekok 2 787 2 786 0 0 3 

I dologi es egyeb foly6 kiadasok 19 19 0 0 

- """"".,.' i'S;o I.SV;~t<Ji;Q 
10. INappali rendsz. alt. iskolai oktatas S-8. evfolyam 

IMiikodesi 
szemelyi juttatas 6 696 8 173 0 0 7 Z,O 0,0 

. terhelo iaru lekok I 643 I 694 0 0 7 
do!ogi es egyeb foly6 kiadasok 26 70 0 0 15 

!:J.•I 'i'ii\\?1l&,q' [:):'i-'lWR:!<; 

11 Nappali r. alt. iskolai sajatos nevcles, oktatas 
Miikiidesi · 

I szemelvi iuttatas 
"mlc,nAt terhel6 jarulekok 

'. ~~~h':l3fOS. 
',, , .. , 

,; '""~'>'>/:', ,' ,:.: 
I :S'i'''F• lii'>;,;-c;;t.;ft?:i 

n. Miive!Odesi hazak, kiizpontok 
Miikodesi · 

szemelyi juttatas I 257 I 680 I 593 I 618 I 576 1,0 1,0 
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4.melleklel 
Vertesboglar Kiizseg Onkormanyzalanak es inlezmenyenek 2013. evi kiillsegvetesi kiadasainak 

kiillsegvelesi szervenkenl es kiemell eliiiranyzalok szerinli reszlelezessel, valaminl az atlagletszam alakulasa 

sorsz<lm MegnevezCs 

13. 

14. 

15. 

16. 

munkaad6t tcrhel6 j<lruiCkok 
dologi es Cb'YCb foly6 kiadasok 
Felhalmozitsi kOitsCgvetCs 
Beruluizits 
FeiUjitas 
MUVeiOdCsi luizalc, kOzpontolc mlikOdtetCsc ·osszescn 
KOnyvt3ri tcvCI<enysCg 
l\1UkOdCsi kOltsCgvetCs 
szemCiyi juttatas 
munkaad6t terheiO jc1ru!Ckok 
dologi es Cb'YCb foly6 kiadasok 

Saj<itos neveiCsi igCnyii gyennekek Ovodai nevciCse 
dologi Cs egyCb folyO kiadlisok 

Sajtitos neveiCsi ie:Cnyii iskolai tanul6k neveiCse 
dologi es egyeb folyo kiadasok 

l\fUkOdCsi kOitsCgveh.~s 
dologi es eb'Yeb foly6 kiadasok 
Sz?)t(~lir~·tJ{~#He$::fiS~.i¢.S·en: ;,c;:},~;A ~ .. j::;· c:;~s~~},.··· 

17. KOzponti kOitsCgvetCsi befizetesek 

l. 

2. 

3, 

l\flikOdCsi kOitsCgvetCs 

Nem lak6ingatlan berbcadasa 
Mukodesi koltsegvctes 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 

feh\jitas 
berululzas 

Onkormanyzatok igazgatasi tevekenysege 

Miikodesi kii1tsegvetes 
szeme!yi juttatas 
munkaad6t terhelo jarulekok 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 
penzeszkiiz atadas, timogataserteku kiadas 

FelhalmoZ<lsi kOitsCgvetCs 
1 penzeszkiiz atadas 
beruhiz.ls 
Felhahn. Cehl kiadas 
tamogatasert. Felhahn. Kiad 

I Alta Janos tartalek 

ollk&r;;;~·~~Y'~tp!Zlig~z!l~tliiii:Wv~k~ii'Ys~gi\~i!s$i<'%¢n'''" ''·' X:~+F 

Varos es kozseggazdalkodas 
Miikodesi ko1tse~:vetes 

szemelyi juttatas 
munkaarli\t torholi\ j;\mh\kok 

dologi es Cb'YCb foly6 kiadasok 
Felhalmodsi kOitsCgvetes 
fehljitas 

if." 

Ki<1d<ls :ltlag itt lag a (Jag 
201 I. Cvi 2012.cvi 20l3.evi 2013. evi 2013. evi ICtsz:lm ICtsz;hn lC.tszam 
teljesftCs teljesitCs ercdcti mOd tcljesitCs 2011. ev 2012. ev 2013. cv 

339 4 I I 430 430 399 
I 943 I 058 2 143 2 394 I 877 

780 

4 319 3 149 4166 3 852 1,0 1,0 1,0 

204 204 204 204 204 0,0 
50 50 50 50 50 

215 163 222 249 93 
.469. ·.·: . '417 476 .503 .347 T · .· 

144 
·;·~:H 4 ·:..- I•T 

144 

0 

'-''o 

4 896 
188 

3 077 2 520 
869 668 

7 221 7 472 
14 413 7 344 

I 515 
I 016 

878 
;.. 878 . 

437 

2 520 

697 
4 342 

10 863 

0 
200 

12 855 
3 259 

," 

878 I 064 
"'<.878li;> 1:.064 i.e'·'\.:'\ .;./: '''>~"'T ~ 

1 206 I 254 

2 520 2 510 0,0 
697 665 

4495 4 256 
10 863 10 605 

203 203 
200 

0 
10 158 0 

;·,'25 580 :)~~~~~~b~'SJ:~· i;\\;'1'~~4;7~?> ~'815!ii2'?l36 ''Y:J'f!l~i7~~ 

294 800 800 
40 0 108 108 

I 060 860 I 112 1 347 I 396 

V:a;f:9'S%~.kOtseel!)l'£OaikQda~JWii~Cli·};. z4~~;L0~:~~t"«1tV~~~}~,h~RtJ?iUtn- \'~ ~.:~4}lf39'4 :;j{~~iJii;§ar~1i )'j;;)J(f.~Tt~1'i~. !<\~ ~::::~:~5~ .~t0~tt:t~~2 3QA 

4. Rovidtavu foglalkoztatas 
MiikOdCsi kOitsCgvetCs 
szemelyi juttatas I 008 I 572 906 I 463 146) z.o 
munkaad6t terhelii jaru lekok 136 214 122 203 203 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 202 43 49 

5. KOzvil:igit3.!ii feladatok 
Miikodesi ko1tse~:vetes 
dologi kiadasok 963 I 108 I 206 1206 1051 

<':;!)6'.>' ·4\1\ii~'~)J;'i'li& 'k';:l~\fiofi 'iK : ;tao6 MitJ,'i:rt~iiosi 1 '"'''i. ·''''x tJii\tiY.l::li .. >::&t~ 

6. H:iziorvosi elhit3s 

MUkOdCsi kOltsCgvetCs 
dologi es eh'Yeb kiadasok 742 700 900 900 704 

Felhalmozitsi kOitsCgvetCs 
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Vertesboglar Kozseg Onkormimyzalanak es inlezmenyenek 2013. evi koltsegvetesi kiadasainak 
koltsegvetesi szervenkenl es kiemell eloiranyzalok szerinli reszletezessel, valaminl az allaglelszam alakulasa 

KiaditS at lag 
ICtszJ'i.m 

4.melleklel 

allag 3tlag 
JCtsz~m ICtsz.:'im 

sorsziun ~~.::~~~;,; ~~~~~~~~:: 2~:~~e~~~ 201~~6ti ~~~~:~;~;: 2011. CV 2012. Cv 2013. cv 

Fell1.iitas 
J!aziorvosi elt.i!as osszcscn 742 700 900 .900 704 

7. ITelcpiilcsi hulladck kczclcsc 

IMiil<odesi 
ldologi cs e~,>ycb foly6 kiadasok 8: 9: II: 115 9 

!Telcpiilesi luill~dekkezelese osszescri . 85 ·' 93 115 !l5 91 · .. 

18. •inanSZirozasi miiveletek 
Miikodesi · 

I Hitelek kiadasai 20 691 23 438 6 000 6 000 6 000 

lfini "''"'""' ;:; .... 2069i 23 438 6000 6Q00 . '· .. 6'000 ·: .... 

19. : es feladatok 

Mfikodcsi 
dologi OS Cj,>yeb folyo kiadasok 98 93 95 95 12: 

I Felhalmozasi 
lfehljilas 414 

' tetaoatoK asszesen .:'·i:<;<: .::c·.: :.::·· .• :·::::·.· . :·:• 1······:::,,:.512 ': •' 93 1'':·:,:·'""95 "i.i<··.: 95 ,c,:;: 125 ::·:· .···•· :.:' : ,; < 

Ito. Hazi 
Miikodcsi 
szemelyi ju!tatas 742 

t terl1elo jarulekok 184 
do1ogi es egyeb fo1y6 kiadasok 0 

u~zi · : ·. ':<•· ·•":•:•· ::::·::;·,i~t;:•.x:·\:): '.:m ::·.:r:::::··.:•·u "'"' ·.::C.l:\• ;!';: .• :;.·;.: !••:)< j•;;:.;:-.:•<N"·•::· ··.;•;;c.;<·•">': 1 <':1J·:e;c; 

ll IRend<>er•< szocialis segc1y 

IMukodcsi · 
IS7nci;tnnlitibi ellatasok ei!Veb iuttatasok 3 089 2 687 3 967 3 967 2 628 

;::;;,: L::'. . .•••.•• 3;,~7 : :::{(':'3'·9.6.7 1 > ;~'3 .. 967 I<P;"ji:262: . :,:.,•:•:. ·:?:<Y::.;.;.:. '·'''"','(.:>;;.: 

112. i tamogatas normativ n1apon 

iMukodcsi 
i ellatasok, egyeb jutta!asok 313 .510 830 830 728 

•:,,/;. l'i\':\B;:::·,;i3l~ -i•·· ""i ,.::;o.;.\::;:.;s:~3Q :}i.?"ti-'<eiina 

13. R< ""' i pcnzbcli ellatas 
1ikai ellatasok, e1,>yeb juttatasok 284 21 0 22 227 

pen~ueu ,;,:>:if:''21S 
.. 

:.•X{;/.:8;.;.:· 

lt4. 1Apolasi dij a1anyi jo~on 
Mfikodesi 

1 terhelo iarulekok 488 40 

i ellatasok, egyeb juttatasok 2 03: 2 019 195 195 l95 

Aj'iotasidii 

15. .jaradeka 
IMfikodesi 
<7fl i ellatasok, cgyeb juttatasok 48 

K~>::.;.:..;Fo 1 ~'~r})':ci'''; >i'.' 

!6. Apo1asi dij nu\ltanyossa~i alapom 
Mfikodesi 

"'i ellatasok, ei!Veb iuttatasok 

-I:'){'''''Aii.:.x· 
•:'.'•i:;·:-.'~Y .... !:' 

17. 
Mfikodesi 
dologi es ei(Yeb fo1y6 kiadas 

i elhitasok, egyeb juttatasok 0 _() 0 0 !0' 
Ill'; ,,:,:" 

'"'""'"'' 

18. I renzbeti atmeneti segetyek 
!Mfikodesi koltsegvetes 

&In• w;h i ellatAsok, ei(Yeb juttatasok 57 420 50 355 465 
'>,, 

:'<l 

19. ITemetesi segelyek 

IMiikodcsi 
i ellatasok, egyeb juttatasok !90 75 !00 !00 50 

)," 1:;~>%;.\'fdi 'c/~ l·':'::'' ... ,.;(;~:,;::,:.;; 

20. Ui\o • tamogata: 
Miikodesi 

.;; ,;,; i ellallisok, e~>yeb juttatasok 8! !4 

">{:Yi!!. l:.s.;;.,:.;.:Jtil ;;:< 'K•N••;:ic;.:,;::·,:, lc0<fli';';L;r;;, '/::": 3 I :;:)V!\\S•i'B'/.' 

121. IEseti penzbe1i e!Iatasok 
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Vertesboglar Kiizseg Onkormanyzalanak es inlezmenyenek 2013. evi kiillsegvelesi kiadasainak 
kiiltsegvetesi szervenkenl es kiemelt eliiiranyzatok szerinli reszletezessel, valaminl az atlagletszam alakulasa 

Kiad:ls atlag 
2011. Cvi 2012.evi 2013.evi 2013. evi 2013. cvi ICfszii.m 

sorszam Megnevezes ·. teljesitCs teljesitCs eredeti m6d tetjesftCs 2011. cv 

szoci<llpolitikai ellclt<lsok, egyCb juttat<isok 1127 1177 3416 2702 1023 
Mfil<OdCsi kOitsCgvetCs 

I 127 1177 3 416 2 702 I 023 

23. kozgy6gyellat:is 16 

MfikOdCsi I<OitsCgvetCs 
Ell:itoHak penzbeli juHatisai 

k0zgy6gyeJI,1i bis ,0SSZCSCII ; . .. ; ... 
·: . '· . 

I . 
.·•· ·:·:·; 

24. Til.mogaHisi cCil1 fin. Miiveletek 
Mfil<iidCsi kOitsCgvetCs 
finanszlroz:tsi kiadas 73 118 28 948 30 970 32 740 

'.fil.iit0g3t3Si.CCIU fin. MUVelctek OSszesen .: . ···~··· 
•.,· ·::: :..::: 73 118 :zs 9.48 . 30 970 ,: ·'.· 32740 ·.; ·;; 

25. KOzponti kOitsCgvetCsi bcfizetesek 
MiikOdCsi I<OitsegvetCs 
dolo •i es C!,'YCb foly6 kiadasok 0 0 30 33 

... 33 : .......... . 

26. HHziorvosi ii&lj'eletl elJAt<is 
Miikodesi kiadas 

3 326 3 326 3 953 

4.melleklel 

:\!lag 311ag 
letsz:lm JCtsz:hn 
2012. Cv 2013. ev 

.;. 

t<imogatasert. Kiad<ls 
naZiPrYOStUgy~l({tf;elf~tai{i;i$SZC.SeD '::},< ,'~ '.~,; .•.::.o >•.:•>:·: :o ·•·, : .. ;'!3z6l·· .• ·:· :3 326 . ··.3.953 . ; .. ·. · •. ·. :· .. :::.•.';-<! .... · .• ;>.;:· 

27. Spor-tiCtcsitmC.nyek mUkOdtetCse Cs fejlesztCs 
Miikodesi kiadas 

311amluiztart6.son kiviili tam 0 0 0 150 
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2013 evi onkormanyzati koltsegvctcs fcjlcsztesi celok szcrinti kiadasainak tcljcsitcsc 

Cim, szakfcladat 

I) Onkonnanyzatok igazgatasi 
tevekenysege 841126-1 

841112 

3) Sportcelok es feladatok 932918 

III. Ncmet Kisebbsegi 
Onkormanyzat 841127 

Fe1Ujit3s, berulu1z:is mcgnevezCse 

Lakascelu felhalmozasi tamogatas (els61akashozjut6k) 

ti igazgatas osszcscn: 

5. melleklet 
ezer Ft-ban 
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