
Kisrĺjszállás Váľos Önkoľmányzata Képviselő-testületének
7 /Ż013. (II.26.) tinkoľmányzati ľendelete

a 2013. évi költségvetésľől

Kisú1szállás Város Ör*onMn yzatának Képviselółestülete az Alaptöľvélry 32. cikk (1) Í) pontjában
kapott fellratalnrazás alap1án, az Alaptöľvérry 32' cikk (2) bekezclésében l]leghatá1oZott fe]adatköľében
eljáľva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselőłestületének a Szeľvezeti és MĹikodési
Szabályzatáľól szőIő 45lŻ0I2' (Xil' l9') önkornrányzati ľendelete 2' nre]lékletérrek a vélelrréllye
kikél'ése nélkĹil kép.viselőłestület által nem táľgyallrató ügyek felsoľolásában l. polrt szeľinti
KisújszálIás Váľos onkonĺárryzata KépViselő-testületéllek Pélrzügyi és Gazdálkodási Bizottsága,
r'alanrir-lt Kisújszállás Vál'os ot-lkoľmányzata KépviselółeStiiIetének a SZeľVeZeti és Mĺiködési
SzabáIyzatáľól szőIő 4512012. (XII. 19.) örrkoľnrányzati lelrdelete 4. lrrellékletének a véIenréIrye
kikéľése llélkiil képviselołestület áltaI nell táľgyallrató iigyek felsoľolásában l' pont szeľinti
Kisújszállás Váľos onkonlányzata Képviselo_testü]etének Ugyľeltdi és Jogi Bizottsága va]anint
Kisújszállás Váľos onkornrányzata Képviselőłestületének a Szenezeti és MĹĺköclési SzabályzatárőI
sző|ő 45/Ż012. (xII. 19.) cinkormányzatí rendelete 6. mellékletének a véIelnénye kikéľése néIktil
képviselőłestület által lreĺrr tárgya]ható ügyek felsoľolásában 1. pont szeľilrti Kisújszállás Város
onłoľllányzata Képviselőłestületélrek Hurrráll Eľőfolľás Bizottsága, a fenntaľtásában nrĹiködo
költségvetési szetvek vezetói, a köztisztviselők vollatkozásábatl a köZsZolgálatl tisztviselőkl'ő] szóló
20ll. évi CXC]X. töÍVény 200' $ (2) bekezdésébelr megl]atározott SzakszeľVezet, véleméllyének
kikéľésével a következőket ľendeli el:

l' Önkoľmán;,zati bevételek és kiaĺlások

1's (l) A képviselołestület az ölrkoľlrrálryzat 2013. évi köItségveĺését 2 56ó818000 Ft
kciItségvetési bevételi és kiadási fóösszeggel állapítja nreg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek iisszege finalrszírozási céIú nrĺiveletek és előzo
évek pénzlnaľadványa nélkül _ 2 038 538 000 Ft'
(3) Az önkoľmányzat költségvetési kiadásainak összege finanszíľozási célú rnĺĺveletek és eloző
évi pénzlnaradványa nélkiil _ 2 495 704 000 Ft'
(4) A táľgyévi költségvetési kiadások és bevételek kii]önbözeteként a költségvetési egyenleg összege
- 4s7 166 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg - 6 158 000 Ft, a íelhalrnozási
célú költségvetési egyenleg - 451 008 000 Ft'
(5) A költségvetési egyenleg belso finanszíľozására szolgáló előző évek pénzrnaľadványának
igénybevétele 528 280 000 Ft, melyből

a) a lntĺkcidési célú pénzmaľadvány igénybevételének összege 6 431 000 Ft'
b) a felhalmozási célú pénzmaľadvány igénybevételének összege 521 849 000 Ft'

(ó) A finanszírozási célú mĺiveletek bevételeinek összege 0 Ft'
(7) A ťlnanszírozási célú miiveletek kiadásainak összege 71 114 000 Ft, melyból

a) a lnĺĺködési célú finanszíľozási kiadások összege 4 993 000 Ft'
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összege 66 l21 000 Ft.

Ż. $ Az önkormányzat a 32 616 000 Ft magánszemélyek kommunális adója felhasználását
adósságszolgálat teljesítésére használja fel.

2' T ámogatás, e|ismerés nyrijtásának szabályai

3' $ (1) A képviselőłestület
a) a nyáľi táborok támogatására tervezett folTáS odaítélésének hatásköľét,
b) a helyi kiadványok támogatására telvezett forĺás odaítélésének hatáskörét,
c) és a parlagfű-mentesítési pályázatra tervezett öSszeg odaítélésének hatáskörét a Humán
Eľóforás Bizottsá gra Íuházza át.

(2) A bizottság a támogatás odaítélésekor határozza meg a támogatáS célját és felhasználásának
hatáľidejét. Nem nÉjtható támogatás azon szervek részére, arnelyek a 201Ż. év| támogatás



cisszegének felhasználásával a llegállapodás szerint, de legkésőbb 2013' lláľcius 29-ig nerrr

számoltak el.
(3) A támogatott sZelvezetek, trragánszetléIyek szánráľa a képviselółestület szánradási
kötelezettséget íľ eló a résztikľe cé]jelleggel juttatott összegek ľelrdeltetésszeľĹi fellrasznáIásáľól.
(4) A támogatás több ütelnberr töńénő folyósítása esetén a tán]ogatott részszánradásľa és
r,égszámadásľa köteles. A kovetkező ütelrr folyósĺtása csak az előző ütenr célJellegĺi felhasználását
igazoló ľészszámadás teljesítését követoen töft énlret'

4' $ (1) Tánrogatás csak a tállogatási szeľzodés nregkötését kör,etoerr llyújtható.
(2) A tán]ogatási szerződésberi llreg kell lratáľozni a tálnogatás célját, összegét, a folyósítás ütelnét és
a szálladási köteleZettség rész- és r'éghatáľidejét. A spoltszel'r'ezetek szánrála ingatlan-
kalbantal'tásra nyújtott céljeIlegĹi tánrogatás titellrezéséIlél figyelerrrbe kell venlri, hogy a tánrogatás
utóIag az elvégzett ilrgatlalr-kaľballtaľtási lrrul-kavégzésľől kiáIlított szál]'Ila benutatását köVetően
nyújtható'
(3) A támogatott szervezet, trragánszelrrély a lryáľi táboĺok tállogatás felltasználásáľól és a váľosi
társadalnri (civil) szelvek tán]ogatás fellrasználásáról a tálnogatási clöntésben meghatáĺozott
határidőig' az egyéb szeľvek a tárrrogatási szeľzodésbell, de legkésőbb 20l3. decelnbeľ 31-ig
kötelesek a végszámadási kötelezettségüknek eleget te li.
(4) A támogatásból alapítvány ľészéľe, átruháZott lratásköľberr foľl'ás nenr biztosítható.

5' $ A kiváló tanulnrányi eľednrélrý és kiváIó spoľteľeciIrréný elél1 tarrulók, valarnlnt felkészítő
tanáľaik díjazására biZtosított eloirányzat odaítéléséĺlek lratásköľét a képviselőłestület a
pol gáľlrrestelre áttulrázza'

3. A gazĺlálkodás kiiIöniis szabályai

6. s (1) A képviselőłestület az eloiľányzatok köZötti átcsoPoľtosítás Jogát az önkonlányzati
feladatok ellátása érdekében _ feladatorrkénti 4.000'000 Ft-ig a po]gáľnresteľę lx]láZza áĹ. Az
átcsopoltosítás a későbbi években _ a képviselőłestület által jóváhagyottnál nagyobb _
többletkiadással nem jáľhat.

7' s (1) A feladatellnaľadásből származő megtakarítást a költségvetési szerv nem használhatja fel, a

képviselőłestület a végleges feladatellnaľadást ktivetően, de legkésobb a pélzn-ĺaradvány
jóváhagyásakor dönt a költségvetési előiľányzah'ól'
(2) A költségvetési szewek a záľszánradási rerrdelet hatálybalépéséig a vá rató pélrzmaradvány
terhéIe köte.lezettséget nern vállalhatnak, kivéve a céljellegĹi pérrzmaradváný.
(3) A képviselőłestület felhívja az intéznrények figyelnrét a takaľékos és fegyelrĺezett
gazdálkodásra, előiľányzat-felhas ználásta. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső
tartalékainak feltáńsa és az ínt"ézmény gazdasági helyzetének elenrzése után igényelhető'
(3) A tewezettet meghaladó többletbevételból év közberr szelnélyi juttatásokĺa, valamint a hozzájllk
kapcsolódó munkaadókat terhelo járuIékokr'a, adókĺa _ a többletbevétel bejelentése és
előirányzatosítása után a többletbevétel elérésével összefuggó feladat elvégzéséhez szükséges, nern
a személyi juttatások körébe taltozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után megmaľadó _ a
képviselő{estület döntését követóen _ cisszeg használható fel'
(4) A költségvetési szervek a benyújtott pályázaĺokól és azok elbíľálásáĺól folyarnatosan kötelesek a

képviselőłestü1etnek táj ékoZtatást ađni.

8' $ A képviselő-testület a likvid hitelfelvétellel kapcsolatos döntés jogát és az áhnerretileg szabad
pénzeszközök befektetésével és a devizaügyletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterĺe ruházza
át'

9. $ Az önkományzat költségvetési szenĺeinél az illetményÍizetés lehetoleg a munkavállaló által
megválasztott lakossági folyószámlára utalással töľténik. Az illetmény utalásáról úgy kell
gondoskodni, hogy az tárgyhőt követő hónap 3-án amennyiben az munkaszüneti napľa esik, az azt
megelőző tnunkanapon _ a tnunkavállaló részére eljuttatásľa kerüljön.



10. $ Az önkoľt-nányzat a Köľnyezetvédelr-ni Alapba befol}ł összeget köZtisZtasági feladatok
ellátásáľa használja fel'

11. $ A ľendelet
1. lrielléklete az öIrkor'lnányzati bevételek és kiadások előirálryzatát,
2' melléklete a kiĺrrutatást a KisújszálJás Város Öllkoľlnányzata 2013. évi központi tátnogatás
összegéľől,
3' rlelléklete a Mĺĺvelodési és Ifiúsági Központ 20l3' nráľcius 1łől a Kisújszállási MĹiveloclési
Központ és Kön}a'táľ _ bevételeit és kiadásait,
4. nrelIéklete az Aĺany János Városi Könpłáľ bevételeit és kiadásait,
5. rrrelléklete a Kisújszá1lási Polgánrresteri Hivatal bevéte]eit és kiadásait,
6. llrelléklete Kisújszállás Váľos Önkoľlrrállyzatállak bevételeit és kiaclásait,
7. nrelléklete a Kisújszállási Polgáľnesteľi Hivatal és a r,áros önkol'nráĺyzala áItaI folyósított
ellátások eloil'ányzatát,
8. lrielléklete a tańa]ékokat,
9. melléklete a hiteltöľlesztés, és kötvénybeváltás kiadásait, ntiiködési, fellialrĺozási cél szeľinti
tagolásban, valanint a kamatok benrutatását, fellra1nrozási és llŕĺködési bontásban,
10. nrelléklete a köIcsönök eloirálryzatát
1 1. rrrelléklete a beľulrázási feladatokat,
12. nrelléklete a felújítási feladatokat célolrként,
13' nrelléklete az egyéb felhalnrozási kiadások előilányzatát,
14' rnel1éklete az Euľópai Uniós tánrogatással nregvalósuló pľogľanrok, pľojektek bevételeit, kiadásaít,
valanrint az önkotrrrányzaton kívü1i pľojektekJlez töľténó ltozzájárulásokat,
15' lrrel1éklete az önkoľrrrányzati ntĺiködési bevételek és kiadások alakulásának lrréľlegét,
16. rrrelIékIete az önkoľtlányzati fellialllozási beVételek és kiacĺások alakulásárrak rléľIegét,
l7' melléklete a 2013 ' évi létsZá1I keretet,
l8' llelIéklete a közfoglalkoztatottak éves létszánr keľetét,
19' mel1éklete a spoltalap felosztását.
20. mel]éklete az öĺtkonĺányzaÍ által bevolrt kiilso foľl'ás állonrányának alakulását,
21. melléklete az önkolrnányzat által létrehozott alapok, és a víziközmĹi_hasznáIati díj
felhaszná1ásának bernutatását,
22. melléklete az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztetó ügyletből eľedő Íizetési
kötelezettségek kimutatását,
23. mellékIete a cílnľendet állapítja meg.

12. $ A Kisújszállási Polgánĺresteri Hivatalnál alkalmazott illeĺnényalap 38 ó50 Ft'

4. Záľó rendelkezések

13' $ (l) Ez a ľende]et kihiIdetése napján lép hatályba.
(2) A ľendelet hatálybalépésével egyidejĹĺleg hatályát veszti az önkonnátryzat 20l3' évi áhneneti
gazdálkodásáľól szőIő 48/Ż012. (Xn. l 9.) önkoľlnálryzati ľel-ldelet'

14. $ Kisújszállás Váľos Önkormányzata Képviselo{estület ének a Szervezeti és Működési
SzabáIyzatáről sző|,ő 45lŻ012. (xI. l9.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) l.
melléklet I. ľésze a kcivetkező pontokkal egészül ki:
,,25. D<jnt a kiváló tanulmányi eredméný és kiváló sporteredméný elélt tanulók, valamint felkészító
tanáraik dijazásáről '

26' Dönt a likvid hitelfelvételrőI, az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséról és a
devizaügyletekĺő1'
2']. Dónt - az onkonnányzati feladatok ellátása éľdekében - fe]adatonkénti 4 000 000 Ft-ig az
eloiľányzatok közötti átcsopoŕosításró1."

15. $ Az: SZMSZ l ' melléklet III' része a következő pontokkal egészül ki:
,,5. Dönt a nyári táborok támogatás áĺa tervezeIl fotás odaítélésérol'



6' Dönt a helyi kiadványok tárnogatásáľa telVezett forrás odaíté]ésérő1'
7. Dönt a parlagfĺlĺrrentesítési pályázatl'a teľVezett folTás odaítélésél'ol'''
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l' melléklet a 7/20I3' (II' 26.)

Önkonl]ányzati rendeleth€z
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!' melléklet a 7/20l3' (II' 26 )

őnkormányzati Íendelethez
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l' lnelléklet a 7/20l3 (II'26')
önkorn]ányzati rendelethez

l. Működési célú éÍték

MLĺködési célú rövid és hosszú hitel fęlvétele
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z. mel.lék]'et a'7 /Ż013 (ll.26.) önkormányzati Kimutatás
Íendelethez Kisrijszállás Város Onkoľmányzata 2013. évi kłizponti ŕámogatásának łisszegéről
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3' melléklet a 7/20I3' (I' 26')
önkonĺányzati ľeDdeIe(hez

2. cím
1. alcím

Művelődési és lfjrĺsági Kiizpont bevételei és kiadásai
2013. év

eŻer foľinl

Megnevezés '. iÁllalrli, állan'
KöteleŻő onkéntvállalt: igazgatasi

l l. Intézlnényi nűködési bęvételęk 6196 6

2 2' Támogalásértékü müködési bevétel
^ ^ 1..'_-a., ... ----:-- - 1 --.J J' Müködési célú pénŻeszköz-áNérel

4 1' MĹjI@DÉsI BEZÉTELEK (]+2+3) ó 79ó 0 0 ' ó 796

5 5. Felhalmozfuiés tókejelle8ü bęVélelęk

6 
-_6'- 

Felhalmozási célú támogatásénékú bevétel

7 , 7. ]Felhalmozasi céIú pénzeszktiz-átvétel '

8 8. I FELHALMŻZÁ9I BEqÉTELEK (s+6+7) 0 0 0.8 8. I FELHALMOZASI BEVETELEK (5+6+7) 0 0 0. 0

? ' 
9 )!Ô!ľĽ!Er!!!!!ĽľLE!!!sz!|j!]!! - ' 

-!1:6 
,- o', !' ó796

l0 l0' Elözó évi pénzrnaradvárty igénybevétele lnĹ1ködési célú , 20Żĺ : 202

ll , lI Elóző évi &Ąg!T"'*LĽ! : '--__'.l I

B E ĺ/É']:E L E K Ös s z Es E N : (9+ 1 0 + t l + 1 2 )

ôsszEsEN (6+10+t1)

Eltérés az tjnkoÍmányzati tánro8atashoz viszonyítva ,,- 26 605| 0 | 0 ! 2qjq!
l6l5.Évesengedélyezettlétszánrkelet(fő)(20l3'febĺuár28-ig)7'00il
l7 r 6.-Eu., .Ę"dély"r"lt lél,'á'ko.l {lö)coi3' lnárcius l-rölj -p.ł ' . --- _ Ĺq2l
18 17' Közfo8lalkozlaloíak szfuna (fti) 0.o0 0.00

* 20l3' núrchls ]-jélőĺ Kisújszźllási Mííyelődési KözPonl és Kön!ýIliľ

?-2013 lII'26') öhkorńáhÝżdti lehdeLet- véq]eqes szelkezetbeh 13. Re'11ékLeL 2013,02,26 16: AB



4. męlléklet a 7/20l3' (Il' 26')

önkomlányzati Íendęlethez
Ż. cím

2. alcím
Arany János városi Köny'vtár bevételei és kiadásai

2013. év

ęzęľ foľint

BEVETELEK
,DEF

-i--
l Állaui' állanr-

I

ż
t

Megĺevezés Kötelező onkéntvállalt iłazłaÍź\si

feladatok feladatok feladatoli ÓsSZESEN

nlűködésibevételek

2' Tá]nogatásé4!!i]!q!!i!Ęi!9ľĽ|

80

? ] q.-!9|h"l'"."'i"éIút
8 7'- FeIhal'nozási céIú PénzeszköZ-átvélel

9 8. FELHALM?ZÁ*I BEVÉTELEK (5+6+7)

lo g. ,KqLTSÉGVETÉ9I BEqÉTELEK összEsEN (4+8) 80

320

0

műkôdésicélú
felhalmozási célú "-'1 

4 ;qit3 12 l
4 495 |

l4 r3 ,BEVÉTELEK ÓsszEsEN: (9+10+1l+12) 189sl 0 0 I 895

KIADÁsoK

Meglevezés

| .'l. ,Ęgy9!]]]ľ!9dé!Ľć!!ś!Ą"]! _ JąoL
ó 5. Ellátoltak pénzbeli iuttatasai

4 895
I !. ,_E-!9!"!19!pq.b!l! j!!9!-1i _ _ l
1 ó' MĹjKÖDÉsI KIADÁSqK (1+2+3+4+5) 44 895

0, 1895

l4 l3' Intéz|nény részérejáÍó központi támogat|ís

15 tt4 az önkoľmányzati táfi ogatáshoz viszonyítva

t6 t5. létszámkęret (föX20 1 3. fobľulá]

t1 t6. i-; ]_=
elreedélvęzętt létszán)keret (fijx2ol3. március l -től)

18 17

? 2a13 (I!'26') öhkÓrnányzaŁi rcńdeLeL véqleges szerkezetbeh 14' nel]éklet 2013.42.26 16:48



3. cím
Kisrijszállási Polgármesteri Hivatal beYételeĺ és kiadásai

2013. éY

ezęr forint
5. nrelléklel a ?/20l3' (Il' 26')

ónkornlányzati rendelethez

7 6, Felhalmozásiés tő\ejellęgű bevételek''- l 
-_ - i .- -]

célú tánto8atásélLékű beJg]|9l '- '. ._ j- _ - t

ĺĺ lo. ltotrsÉcvtTÉSl BEVÉTELEK ossZEsEN (5+9) 10 00t 0 , 0 10 00I

l3 12. iElőző évi pénzlnaľadvány igénybevétele felhalmozási célú

Ż2Ą 292 0] l28

B EVI4TELEK OSSZES ENt (1 0+ I 1 +1 2+ 13)

asszEsEN (6+10+11)

;o]l"Ľ1!ya!,u!!caĄlĽ!r!'!!yl!Yq - l q1-s1]

t1 11

? 2a13 !II'26') öńkornányŻaEi lendelet- véqLeges sżelkeŻeťbe' 15' Re]Lék7et 2A13.02.26 l6:10



6' melléklel a 7/2ol3 (]I' 26') 4. cím ezeĺ foľint
rnliormányzalir€ndelethez Kisújszállás Váľos önkormányzatának b€vćtelei és kiadásai

2013. év

__4 c D EF

Megnevezés

Állalni. állanr-

KÖtete/ö Öl)kénlváltah iqazgatási

f€Iádatok feladatok felada(ok ÖSSZEŁEN

l -zlrco'l'ł'l*i u.*r.bk 
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' ' ź9ś24

I 042 862

céIú kiadálgk
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Żl z0 Mijködési célú pénzi}gyi műveletek kiadasai 499 4 99:

Ż2 21 Felhatmozási célú péDzügyi miiveletek kiadásai ) 66l2l 66 tzl

23 22. t ltllNszÍnozÁsl neoÁsor 7zo+zl1 71 114 0 0 7t r14
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7. męlléklet
a'7/2013 (11.26 )

5. cím
A Kisújszállási Polgářmesteľi Hivatal

ęzęr forint

önkormányzati ręndelethez és a váľos önkoľmányzata által folyósított ellátások előiľányzata

l

lZ) Szánr

Ij Ellátottak tervezett

Megnevezés száma (fő)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

ľészęsülők természetb€ni támogatása [Gyvt, 20lA's]
l3oo l5 080

Kiegészĺto gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítö
653

4 Ż gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gy!4' 20lB.'$]

-r,^o+

75
I

8i 6

támosatások (1+2) t5
1;Közgyógyellátás [sZoctv.50.$ (I)_(2) bęŁ]

Ápolási díj lszoctv.43lA. $ (ĺ) és (a) bek'] 20l2.
3 781

decembeĺ hónapra jáIó j utlatás, 20 l 3. j anuáľi kifizerés

Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem 158i 4 831
Íársadalombiztosíĺási ellátások (4+5),1
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35' $ rós 93

9 (1) bek I __--
Foglalkoztatással, munkanélkűliségg€l kapcsolatos l 3ó5

to
93

-T' 
-l,Á"f-_--"*ó"; *ł*^-".,ĺ" ls-^"r. rp s ĺ \l j

Lakásfenĺ tartási támogatás |szoctv. 38' $ (l) bek' a) l

614 41

L!
t2

t3

il;;;",;kl9 és b) pontokl
r -.-^ 1- 

-

)csolatos elláĺások 614 41i-!ql, ą$4a!'ą!Ę!9.!!!!9ry!a !9Ł-._ -L -- 
6

Rendszeľęs szociális segély fSzoctv. 37' $ (1) bek. a) _

5Z Ż1 268
I I d) pontokl

ildőskoľúak j áľadéka fSzoctv. 32lB' $ (l) bek'] 2012' l
ldecember hónapra járÓ juttatás, 20l3 ' januári kifizetés

l4 12

t5 l3 Egyéb nem intézményi elIátások (1l+l2) Ż1 291elIátások (11+l2)

16 14
Elltttoítak pénzbeli j tta ísaŕ (3+6+8+ 1 0+ I 3)

l Helyi megál|apítású pénzben nyújtott ľendkívüli 
i

ás |.Gvvt' 21.$]

3 ]Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv' 43lB. $]

o ''u","**.l * ĺogyutcLo..ĺggal kapcsolaĺos nem

nem intézményi ellátások (5+6+7) 
:



8. melléklet a 7/20l3. (lI. 26')
i'nkoŕmányzati ręndelethcz

6. cím
ĺ.-2.-3. alcírn
!ľartalékoIĺ

ĺ. alcím Általános tartalék

T1l.:]'Óĺ u LsZTĺ.:sLK\2a l3. źý\'lbsluler2a]3-a2-2()\05' 2aI3' týi kLillsćF,eté:

{

7'2013 (II.26') önkornányzati rende]eĹ végLeges szerkezetbenq ' nelléł]éť

2. alcím Működési céltartalék

3. alcím Felhalmozási céltartalék



9. melléklet a
7/20l3' (II. 26') önkorn]ány7łti rendelethez

A hiteltörlęsztés. és

célú kötvény visszavásárlás

lelha]mozási céI szeTinÍi

20l3. évi

T : \ELÓTERJE;7TÉ]EK\ 2 0 1 3. é\/\ Testu'iet_2 0 1 3 - 02 -2 6\ 0 5. 2 0 1 3. évi ko_l t5é9ĺvetés \

valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és míiködési bontásban

7-2a13 (II-26.) ónkornéhy?'ati ťe.de]é. végteges szerkezetben 9' ne]1él']eĹ
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r5 815
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E
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ezer Fl

t25 291
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nzmaľad
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s1?1
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l5 815

,4259
37'765
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t6 4t2



l0. melléklet a
7/20l3. (lI. 26.) ônkoľmányzati rcndelethez

8. cím
Kölcsönök
előirányzata

1

Ż

E

titi

l. alcím Műkłidési célú kiilcsön nyújtása

i' n"ir'"r."'ĺli 
"élú 

tárnogatási kolcsdn: dolgozók lakásépítési kölcsön Í-olyósĺtása

Felhalmozási célú kölcsön összesen :4

T:\EL5TERJEszTÉSEK\20 J 3 ' év\Testutet-2 01 3-02-26\05. 20 ] 3. éýi ki,lĺség,eĺés\

2. aIcím Felhalmozási cólú kölcsön nyújtása

B

Megnevezése

clD
F

20i 3' évi
Kö]csön

elolranvzaI" visszatérülés

3 000 3 000
i

i
3 00oi 3 000

I

E

dezet

saját erő

0

F

Pénz-
maradvány



1:. mellékle1 a
7/20l3' ( II' 26') ijnkormány/-ali rcndeletlreŻ

9. cim

F€lhalmozási kiadások
1. alcim

Beruházási ł'cladatok

'7-2013 (ll.26') önkořmáD}za1i rcndel€t- véglegcs szerkezelbcD 1l. melléklcl 20]3'02.2616|Ą



12.melléklet a

7/2013' ( ' 26 ) önkormány7Źti Icndcletlrcz

9. cím
Felhalmozási kiadások

2. alcím

feladatatok célonként

7-2013 (II'26') ó ]iormáry7'ati Íendelet- végleges szcrkczctben l2'nei]éklet 2013 02.26 16:14



l3' mellékl€t a
7/20l3. (lI. 26.) önkormányzati rcndelethez
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Megnevezés
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3. alcím
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l5. n1elléklet a

7/20l3'(II. 26.) önkoľmányzati ľendęlethez

Önkoľmányzati működési bevétel€k és kiadások alakulását bemutaió méľleg

Megnevezés

Míĺködési bevételek

B

2013. évi
: teľvezet

3 Működési bevételek 55 64

4 l94sĽry:{qj"Ąt"lľl o:ľlť
5 Működési célú központi tálnogatások

tĺködési célú támogatásértékii bevételek 83 8r7

űködési célú oénzeszköz źltvétel'

évi működési célú elóiľányzat maľadvány, pénzmaradvány

évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

űködési célú kölcsönök visszatéľülése 28 431

-.. l

űködési célú pénzmaradvány igénybevétele- _ 1 :ľ)
lŻ rlködési célú értékpapírok éI1ékesítese

-l

!
l4

űködési célú hitel és kötvénykibocsátáS

961 01céIú bevételek łisszesen:

l5 Működési kiadások

l6 Szernélyi iuttatás 2\4 9

17lM,lnt'*dó, t"''l-l"ló :"meĹ"ŕ Ál'".l"l'' h;''ájá''"lási_"dó ÁA Ó-1 l

18 Dologi és egyéb folyó kiadások felhalrnozási kallratkiadások nélkül 379'725

l9
Ż0

Egyéb működési kiadások- |-
89 163

pénzbeli j uttatásai t97 712

ĺiködési célú kölcsönök 0| _ ___
10 00022 Általános tartalék

űködési céltartaIék 23 528

24 Működési cé|ú kötvény és hitel töťlesztése

Ż5 célú kiadások összesen:

26 Míĺkiidési hián

7-2an (II'26') önkarnányzati tendefet- végfeges szelkezetben 15' neL]éklet Ż013.02.2616:16



l6. męlléklet a
'7l2oI3. (IÍ' 26.) önkormányzati ręndęlethez

ezer Ft

onkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató méľleg

Ť: \ELőTERJEłZT.ź)EK\ 2013 . éw\testvlet-2013-02-26\a5.2a13' évi ki'11'Śédvétés\7-2073 (II'26') önkoÍnányzati' 2013.02'2616116
reńde let - Ýég]eges s zerkezetben

Megnevezés 20l3. évi
tervezetFelhalmozási bevételek

3 lÉnékesÍtett táľs/i eszközök ÁFA bevétele

3Ż6
- 69rš

7 Fellralmozásicélútámogatáséńékiibevételek 968 629

1 ',lj'.t8 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek

9'FeIhalmozásicélúpénzmaradvány 521

l0 ]Felhalmozásicélútámogatási kölcsönokViSszatéľülése
--_-

4

l l Forsatási és befektetési célú énékpapírok ćrtékesítése-. i-'- .-
12 FeIhalmozísi célú hitelfelvétel/köwénykibocsátás*.|.-
13 lFelhalmozási célú bevételek ö,sszesen: 1 599

-- -l- 

---l4 Felhalmozási kiadások

ts,rełĘsa!ĺsi Ęttti]Ę91ĘkötvényvisszaváSalj! 
ra1ata 37 76s

l6 Beruházásifeladatok

'tz ľeIĺĺtasifetaaatok

9Ż3 282

59

l8 Egyéb felhalmozási célú kiadások s9 624

lq 
.b"lľ,"lrn"'arĺ 

"elĺ 
rol".ł'ot 3

20 lék felhalmozási célra 450

66 121

Felhalmozási célú kiadások összesen: | 599 748



17. melléklęt a
7/20l3. (II. 2ó.) önkormányzati rendelďhez

20l3. évi létszám ker€t

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszáuás Város onkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

D

szesen

r,qđi
r.ooi

37,091

3,OOiitĺl
so.sol

Polgánnesteri i Város

Álláshely váltoźs
l 

_ 
rĺs'ijs'ajla'

gannesren I v aros
Hivatal onkormánvzata

Ío]Io
łoo[ lđ.zsQ



l8'melléklet a
7/20l3' (II' 26') önkormányzati ÍendcleÚcz

I

2

lntézmény
megnevezése

4 KöŻfoolalkoz1

Léts7ám
20l J' l vátrozás 20 l3

máĺcius l' l 0:] 01

3ngedélye-zett

tćtszäm I köz-

I foslalkozrahs

összesen i &o.ool 62.00

KôŻfoglalkoztatottak ćvcs lćtszářn-előirányzata

KisújsŻállás városi
onkormányzat

5 0.00i

váhozás
utáni

lćlszánl

pl.''^sgŁ
ó2.0(

E

20 t3.
március 1.

engedélyc-
zett ]éxszám

Lét52ám

változás 20 l 3

04.30

kö?'-

foglalkoztalás

62.00

F

összesen

62.0r

c

változás
utáni

lćtszám

Íö-'
70 00

62,00

I I Łĺs7żm
l0l3' nrájus változiis 20l3'

l. L 06.30
engedélye- |

7ett létszŹrT köz-
foglalkoaatás- + ,,".

q9!Zęj!! L '-_&11' Ôn 1| ní

II

ÖssŻ€scn
ri.j

70,00j 132,0r

ŕcní]elcĹ vétrlegcs s7eÍkczctbcn l8'meltéklet

Változás
utáni

lćtszám

''.ś
20r3.

július l
engedćlye

7'eÍÍ

létsZám

ĺ32.00 3l'00

lŕtszám
váItozás 20l3.

07.31

köz_

foglalkoáaliĺs

ss459! összesen
r63 0o

r63.0(

M

VáltozáE
utáni

lćśzám

qgł!"l
143.0

ĺń3_00

-20.00

2013.
augusztus

L
engcdćlye_

*r-U* *lto-rl
2013. l I.30 Vältozłs

I utan;
léts7ám

köz-

'"9]Ľ*:1 l
íó J összcsen
'lňi rlnl "-_ao 

oi

-20.00

o

összesen
í4'1 oa

143.0r 143.00 -r03,001 40,01



19. me|léklęt a 7 ĺ201 3. (II' 26')
önkoľmányzati ľendeletheZ

SPORTALÄP FELosZTÁsA
20ĺ3. év

a helyi spoľttevékenység támogatásáľól szóló 5712005. (XII. 02.) önkormányzati ľendelet alapján
(ezeľ forintban)

S_portĺngatlan alap
lngatlanok karbantartása, fejlesztése

AB

PénzeSzköz átadás non-profit szervezetekrlek
Dologi kiadás

8 ]Pénzeszköz ĺźładĺis non-pľofiĺ szervezeĺeknek

Ĺ .-_EľgeaĄi!Ęo -
10 3'l Utánoótlás-nevelés

14 3.3 Spońoľvosi tevékenység támogatása

i
_LŁq!
8,q9!
8 00c

r ooo

l0 3'J Utánpótlás-nevelés

l l i Pénzeszkjaz ĺiladĺźs non-prqfit szervezeteknek

P én ze s zköz ćitcłdcis n oĺl -prof t szeľveze tn e k

Pénzeszköz átadás

PORTALAP



20' melléklď a

7120l3. (II' 26.) önkormányzati rendelethez
Áz önkormányzat által bevont külsó forrás állományának alakulása

Ktilső forfás megnevczćsc

1

8

Fejlesztési célú hiteltartozás/ kötvénykibocsátás összesen:

Működési ( folyószámla ) hitel

9 
] 
"Élhetőbb Kis'ijszalláséĺt'' múkt'dćsi célú kötvénykibocsátás

10 lAz ŕjnkormányzat által bevont külső forrás állománya összesen

A kÜlftjldi pénzértćkre szóló kötelezettséget a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonarkozó MNB árfo]yamoD átszámítoĺ forintćrtéken kell kimulatni'

amennyiben a mćrleg fordulónapi értékelésből adódó kiilönbözctnek a külftjldi pénzéÍékre szóló eszközöke, kötclezettségekre s/akoro]t hatasa eléri vagy

meghaladja a devizában lévő eszközök. források könyvszerinti éńékének l0 o/ťát vagy a l00.000 forintot'

2012. december 28' napján ćrvényes MNB áÍfolyam 24l,06 F CHF

T:\EI'ÖTERJEsZTćsEK\20 t3' ó|,\Tesĺ el-201J'02-26\05' 2a13' é1,i kôhségýe!és\

7-2a13 (ll.26') önkorménýŻali rcnde]eť véqleaes széŕkezetben 2a' me éklet

Můködési cćlú kötvćnykibocsáttäs (9.l 77")

Felhalmozasi célú kötvćnykibocsátás (90'83%)

OSSZESEN:

c

Lejárati idő

Ż026.03 '05

2026.09.0s

Ż03l.03.26

2026.1I.05

439 6Ż1

3 803 706

4 383 239

1 279 1Ż3 CHF
lŻ 669 8'76 CHÍ:

t3 948 999 CHF



2l. melléklęt a
7/2013 ' (Il.2ó.) önkormány7-ati ręndelethez

4
AZ önkormányŻat áIta_l létr€hozott alap megnevezése

Az önkormányzat által létrehozott alapok
és a víZiközmú hasznáĺati díj felhasználásának bemutatása

2013. év

Ż Ô1kýry99 VároĘ]esztésj és Fenntartási Alap

3 Kömyezetvédelmi Alap

4 Dsszesen:

2

Megnevezés

A felhasmálás teryezetÍ c'élja

Honlap fejlesaés, karbantartás,
adónyomtatviínyok karbantartása

}/árosh91lkarb gnlart4!

Illegális szemétlerakók
felszámolása' 70 év feletti
lakosok szemétszállĺtiĺsának
támogatása

J

víZiközmú használati dij bevétele

Ą

c

Felhasználás tervezett összege

B

l Ąf9lĘ!-gl{iJ9ľ91"!.élj1
A lI/a, Í|lb, ||Ila

I szennyvizcsatorna öb]öZet

lmegvalósitásához felvett hitel

]adósságszolgálata

Az l/a, l,ö öblözet és a IV.
öblöZet sZennvvíZcsatoma
megvalósítĺásĺíhoz igénybevett

c

F€lhasználĺŚ teNez9tt öllzege

. r7 309

2 600

190

l8 499



22' mellékl.t.
72013' (tr. 26.) önl(oŤÍLín}zdti rendclethez

I

E

Ż

4

5

2

Hely adok

3.

osztalékok és kolcessziós dĺjak

B

DíiaŁ Dótlékok. birsások

6

Tárgyi eszközök. immateriális javaL, vagyoni éńékű

io8 éÍlékesílésc. vagyor usznosilásbóI szimrazó

saját bcvŕ1cl ćs ädóssÍrgôt kelctkcztctó üsdetból eľcdő fluctési kćit€I€zctbćg }imutatásá

8

9

lésŻvénveŁ résŻesedések éńékesítéŚc

6.

vállalat értékesitéseből. pńvalizációbóI s7rímlaz ó
bevételek

t0

'7 sezessegvallalassal kapcso]aĺos me8tćriilós

,.

T2

'alal 
beveteleł (Ul+..+U7)

l3
t0.

Előzó ćÝckbcn k€lctkcŻcŕt táIB/ev€t tcřhelő fizetési
kijtclercttsés ű l+...+17)

14

il

t5

t)

alüôK loŃetanozasźl

Folvett átvál|a|t köIcsön és amak tőketaÍto7'ása

DlElFlclH

14.

Hitelviszonyt megtestesítő éÍtékpapĺr

15.

Adott vállo

320 016

10

saiát bevétcl ćs adósságot keletkezt€tô ĺigvlctl'ôI €r€dő ĺŁetćsi kiite|czettśóo

1'1

2 000

2014

4 950

KezesséElvállalásból eredő fi Żeíési kölclezctlseq

20

21

120 0l(

t8.
TárB/ćvb€n k€letkezett' illctvo kelctkc7-ó' társ/évet
teľhcló fiz€tési köt€lczcttsćg (l9l...+2Đ

t9

65 348

2 00(

4 95(

2015

aK loKelanozása

120 0]ŕ

2Ą

:elvett, átvállah kölcsön és áÍmak tőkotaĺlozásá

49 32

22.

4 000

{Íelviszoný megtestesít(i értékpapír

392 314

2016.

4 950

196 157

320 0t6

1t2 588

4 000

25 000

Ż6.

?9

20r'l

(ezessćgvállalásból eredó fizetćsi kötelezcttség

4 950

32 Ą79

188 r4,

120 0l

lzetćsi kötelezettsćg řisszcsen (1ĺ}118)

Ż'|

Fizclósi kötelezettsćggcl csökkcntett sajńt l'evét€I
'09-26)

I T r----T---K

78 359

144 04S

4 {)ÍÍ

25 000

2018.

4 95(

44 |Ż8

320 016

1 750

98 1lí

25 00(

4 00c

l68 83ś

2019

69 909

320 0l

1750

97 32

25 000

l lí5 o23

4 00(

m20.

4 95(

68 54

320 016

202t-203t
évek

összesen

t 60t

l líĺ 76'

96 48

25 00(

4 00f

353 966

l.

4 95(.

176 983

I 5m t76

MIND-
ossznsF.N

161 935

25 000

44 000

112 58ĺ

353 96(

65 8l

54 450

116 9&

83 56ĺ

6 0E0 302

275 00C

[59 67{

144 045

353 966

'7Ż oo(

64 45

176 983

94 05(

'ĺ4 099

ts7 416

3 893 62r

168 835

l 946 8ĺ

Ż 3s1 02Á

9Ą 33i

165 023

6 74lś ĺl2:

o

3 393 0r2

a'74

t61 768

0

148

161 935

0

0

n

159 678

5 104

l'7 30t

0

75',7 47(

0

0

ĺ9567

0

2 3ý 02a

0

n

0

lt

-{1Íl2l\

3 588 3t(



23' melléklet a
?i20l3. (lI. 26.) önkormányzati rendęlethez

A kölÍsépvetési ľ€ndelefben szeľenlŕĺ címek címľeňílie

L
Miivelödési és

Iłúsági Központ
(20l3' március l_jétől

KisújszáIlási 2'
2. MĹivęlődési Központ Arany János Városi

NĺĺL..]g".rĽg1."Ę$9t9]9]sekiadásai'---é-s_Kol}ľi) Köny!łár

3' Kisújszállási
Polgánnestęľi Hivata] bevételei és kiadásai

4.

Kisújszállás Váľos lnkormányzata bevételei és ]

s Ai
Polgáľmesteri HivataI és az önkorm ányzat által

folyósilott elIátások elöirányzata

kiadtuai

cím
1.

onkományzati bevételek és kiadások
elb:.ľár'yzaÍa

'].

hiteltöľlesztés, és kötvénybeváltás kiadásai,
nlűködési, felhalmozási cél szerinti tagolásbalr,
valamint a kamatok belnutatása felhaImoZási és

müködési bonlásban

8.

Kölcsönök

l. 2. !

M üködési kölcsön Felhalmozási célú

i ryEtĄ? \d]99]ľJEt9t1'
l. Ż. 3.

9' ) Beruházási Felújítási fe]adatok iEgyéb felhalmozási célú

Ł.]!eE"Tlki4Ą"k l łląqĺsľ s9r!!ĘŁ 
--\'"dj:-"!10. '

Európai Uniós támogatással me8valósuló
pľogralnok. projektek bevételei, kiadásai.
valaInint az önkormányzaton kívüli ilyen I

történő hoZzáiárulások


