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Jegyzokonyv 

Kesziilt: Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. aprilis 30-an 15 .30 orakor 
megtartott soron kovetkezo nyilvanos Uleserol. 

Helye: Faluhaza, Bodmer Vasvari Pal u. 58. 

Jelen vannak: 
Balogh Istvan 
Biro Denesne 
Balogh Robert 
Keresztes Krisztian 

Katona Laszlo 

Jelen levo meghivottak: 
dr. Szollosy Tamas 
dr. Filler Laszlo 
Sorosne Mohacsi Krisztina 

Jegyzokonyvvezeto: 
Majome Burghardt Angela 

Balogh Istvan polgarmester: 

polgannester 
alpolgarmester 
kepviselo 
kepviselo 

kepviselo 

jegyzot helyettesito igazgatasi irodavezeto 
onkormanyzati es tarsulasi irodavezeto 
gazdasagi irodavezeto 

igazgatasi foeloado 

Szeretettel koszontok minden jelenlevot a soron kovetkezo nyilvanos i.ilesi.inkon. Ki.ilon koszontom dr. 
Balazs Sandor r. alezredes urat, a Bicskei Rendorkapitanysag vezetojet, valamint Jenei Attila r.zaszlos 
urakat. 
Katona Laszlo igazoltan van tavol, hianyzik a mai i.ilesrol. Megallapitom, hogy az i.iles hatarozatkepes, 
mert az 5 fos kepviselo-testi.iletb014 fo jelen van. 
A meghivoban kiki.ildott napirendi pontokat javaslom kiegesziteni a helyi ado es gepjarmuado tartozas 
kozzetetelenek targyalasaval. Aki a modositott napirendekkel 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: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
31/2014.(1V.30.) hatarozata 
a napirendek elfogadasar61 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testi.ilete, a 2014. aprilis 30-i soron kovetkezo nyilvanos 
Kepviselo-testi.ileti Ules napirendjeit a kovetkezok szerint fogadja el: 

1. Rendorseg es Polgarorseg beszamoloja Bodmer kozseg kozrendjenek, kozbiztonsaganak 
helyzeterol 
Eloterjeszto: Bicske Varas Rendorkapitanya 

Polgaror Egyesiilet Elnoke 

2. Ket Ules kozott vegzett munkarol szolo tajekoztato 
Eloterjeszto: polgarmester 

3. Az 6nkormanyzat 2013 . evi koltsegveteserol szolo zarszamadasi rendelet elfogadasa 
Eloterjeszto: polgarmester 

4. 2013. evi belso ellenorzesrol keszi.ilt intezkedesi terv vegrehajtasa 
El6terjeszto: polgarmester 

5. Tajekoztato a kozseg koztisztasagi helyzeterol 
Eloterjeszto: polgarmester 
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6. Helyi ad6 es gepjannuad6 tartozas kozzetetele 
£ /ote1jeszto: igazgatasi irodavezeto 

7. Aktualis iigyek 

N a p i r en d e k targyalasa: 

1. Rendorseg es Polgarorseg beszamol6ja Bodmer kozseg kozrendjenek, kozbiztonsaganak 
helyzeterol 
A beszamol6k es a hatarozatijavaslat ajegyzokonyv mellekletet kepeik. 

Balogh Istvan polgarmester: 
A V ertesboglari Polgarorseg elnoke jelezte, hogy nem tudnak reszt venni a mai iilesen, de 
tajekoztat6jukat irasban megkiildtek. A Bieskei Rendorkapitanysagnak koszonom a j6 egyiittmi.ikodest, a 
napokban volt a kerekparok es segedmotoros kerekparok regisztraei6ja a faluban. Azt hiszem ez egy 
nagyonj6 kezdemenyezes volt. 

dr. Balazs Sandor r.alezredes: 
Koszonom en is az egyiittmukodest a falu vezetesevel es lakossagaval. Bodmeron azt hiszem nines 
szegyenkeznival6, mivel a buniigyileg kevesbe fertozott telepiilesek koze tartozik. Szeretnem bemutatni 
az uj KMB kollegat, Jenei Attila r.zaszl6s urat, aki Nagy Janos r.zaszl6st valtja fel. A szolgalat 
ellatasaban nines valtozas, amikor nines KMB szolgalat, akkor a jaror latja el az aktualis feladatokat. A 
Polgarorsegnek koszonom a j6 egyiittmukodest, a pozitiv hozzaallast, remdem az iden is olyan j6 
egyiittmukodes lesz koztiink, mint az elmult evben. 

Balogh Robert kepviseiO: 
Az uj korzeti megbizott a telefonszama kozzetehet6-e a lakossag szamara? 

dr. Balazs Sandor r.alezredes: 
Igen termeszetesen. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines mas eszrevetel, a beszamol6kat elfogadasra javaslom azzal a kiegeszitessel, hogy 
megkoszonjiik a polgarorseg es a rendorseg munkajat. Aki ezzel a javaslattal egyetert, kerem 
kezfelemelessel jelezze. 

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

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
32/2014.(1V.30.) hatarozata 

a rendorkapitany es a helyi polgarorseg beszamol6jar61 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepvisel6-testiilete, a rend6rsegr61 sz616 1994. evi XXXIV. tv. 
8. § (4) bekezdesben eloirt, Bodmer kozseg kozrendjer61 es kozbiztonsagar61 sz616 rendorkapitany altai 
benylijtott beszamol6t, valamint a polgarorseg beszamol6jat megismerte, azt elfogadja. A tovabbi j6 
egyiittmukodes remenyeben megkoszoni a Bieskei Rendorkapitanysag, valamint a V ertesboglari 
Polgarorseg munkajat. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: Polgarmester 
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2. Tajekoztato a ket tiles kozott vegzett munkarol 
irasos tajekoztat6 a jegyzokdnyv mellekleter kepezi. 

Balogh Istvan polga1·mester: 
Annyiban egeszitenem ki a beszamol6t, hogy a Vasvari Pal utcaban foly6 vizelvezetesi munkalatokat 
folyamatosan, naponta ellenorizzi.ik. Igyeksziink a lakossag problemaira folyamatosan megoldast talalni, 
kivansaguknak eleget tenni, figyelembe veve azt, hogy a munkak is megfeleloen el legyenek vegezve. Az 
aktualis iigyeknel majd visszateriink erre a temara. 
Aprilis 28-an a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas iilesen voltam, Bodmert erinto napirend targyalasara is 
sor keriilt. A Kozos Hivatal belso szabalyzatainak elkesziteset a Tarsulasi szinten kivanjuk elkesziteni, 
kerem a gazdasagi irodavezetot, hogy errol reszletesebben tajekoztassa a testiiletet. 

Sorosne Mohacsi Krisztina gazdasagi irodavezeto: 
A Csakvari Onkormanyzati Tarsulas felkerte irodankat, hogy a szabalyzatok elkeszitesevel kapcsolatban 
ket kiilso arajanlatot kerjiink, es a sajat belso ellenoriink ajanlatat is kerjiik meg harmadikkent. Az egyik 
kiilso arajanlat egy budapesti cegtol erkezett, aki onkormanyzatokra adta meg ajanlatat es nem a 
tarsulasra. Az ove volt a legmagasabb osszegu ajanlat. A masik kiilso ajanlatban egy szekesfehervari 
vallalkoz6 kozos onkormanyzati hivatalokra bontva adta meg ajanlatat. Ebben a Csakvari Kozos 
Onkormanyzati Hivatalra eso resz 200 ezer forintot tesz ki. Ez az osszeg nemcsak penzi.igyi, hanem 
jegyzoi hataskorbe tartoz6 ajanlatot is tartalmaz. Sajat belso ellenoreink azt javasoltak a tarsulasnak, hogy 
szerezzen be egy konyvet, mely a hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen egy rnintat tartalmaz. A konyv 
beszerzesi ara kb 40 ezer forint, errol ok rninimalis aron megpr6baljak a szabalyzatokat elkesziteni. Eleg 
sok bizonytalansag van ebben az ajanlatban, mert utaltak arra is, hogy nines eleg kapacitasuk a 9 
telepiilesre elkesziteni a szabalyzatokat. 
Fenti ajanlatokat figyelembe veve a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas ugy dontott, hogy a 
szekesfehervari Gerlang Ferenc egyeni vallalkoz6val koti meg ajanlatat. A tarsulasi iilesen, Moharos 
Peter, Szar Kozseg polgarmestere megerositette a tarsulas donteset abban, hogy a szari es az ujbarki 
testiilet is a szekesfehervari vallalkoz6 donteset tamogatta, igy a Tarsulas hatarozatot hozott arr61, hogy a 
tarsulas hivatalok szabalyzatainak elkeszitesere Gerlang Ferenc egyeni vallalkoz6val kot szerzodest. Nem 
tisztazott meg, hogy a 200 ezer forintos szerzOdeses osszeg rnilyen aranyban lesz elosztva a harom 
telepiiles kozott. Tobb lehetoseg is van, a lakossagszam aranyos elosztas ebben az esetben nem lenne 
szerencses, mert hasonl6 mennyisegii szabalyzatot szi.ikseges elkesziteni rnindharom telepiilesre, viszont 
V ertesboglamak van intezmenye, etkeztetese, ami Bodmemak nines. Ez itt mar plusz szabalyzatokat 
jelent. Velemenyem szerint ezt a dontest nagyon at kell gondolni. 

Biro Denesne alpolgarmester: 
Meg kell nezni, hogy osszesen hany szabalyzat elkeszitesere van szi.ikseg, es igy kell elosztani, de ez 
majd velemenyem szerint a Tarsulas megrendeleset kovetoen beszeljiik meg. 

Keresztes Krisztian kepviseiO: 
Azt is vizsgalni kell, hogy mil yen nagysagliak a szabalyzatok, vannak rovidebb es hosszabb teijedelmuek. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Folytatva a ket ules kozti tajekoztat6t, szeretnem elmondani, hogy aprilis 28-an Gant, V ertesboglar es 
Csakvar polgarmestereivel egyiitt reszt vettem egy megbeszelesen Bicsken, ahol Tessely Zoltannal az 
orvosi iigyelet tovabbi sorsar61 egyeztettiink. A M6ri Jarasi Nepegeszsegiigyi Intezet ideiglenes 
megoldaskent kijelolte a bicskei orvosi ugyeletet az ellatasra, de a vegleges csatlakozas nem olyan 
egyszeru. A bicskei ugyelet az ellatast egy kozbeszerzes alapjan nyerte el, tehat nem lehet ,csak ugy" 
csatlakozni hozza. Uj kozbeszerzest kell kerni, Bicske nyitott erre, de a jogszabalyokat figyelembe veve 
ez nem egyszeru. 

Biro Denesne alpolgarmester: 
Legalabb ket-harom h6napos idoszak lesz, mire a kozbeszerzes lezarul. 
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Balogh Istvan polgarmester: 
Ame1myiben nines mas vdemeny, a tajekoztat6t elfogadasra javaslom. 

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

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
33/2014.(IV.30.) hatarozata 

a ket iiles kozott vegzett munka elfogadasarol 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepvisel6-testiilete, a polgarmester ket tiles kozott vegzett 
munkajar61 sz616 tajekoztat6t megismerte, azt elfogadja. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 

3. Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol szolo zarszamadasi rendelet elfogadasa 
A rendelet tervezet a jegyzokdnyv mellekletet kepezi. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Kerem a gazdasagi irodavezetot, hogy amennyiben kivanja egeszitse ki az irasos eloterjesztest. 

Sorosne Moh:icsi Krisztina gazdasagi irodavezeto: 
Minden tetel a helyere keriilt, irodank elvegezte a z{m'tsi munkalatokat, a Kincstar pedig elfogadta a 
zarszamadasi beszamol6t. A torvenyi kotelezettsegiinknek eleget tettiink, most pedig a Kepvisel6-
testiiletnek kell aprilis 30-ig elfogadni a zarszamadasi rendeletet. 

Biro Denesne alpolgarmester: 
Azt latom a zarszamadasb61, hogy 2014. evben a mukodesiinket nem fogja fedezni az allami 
tamogatasunk es az ad6beveteliink. 

Sorosne Moh:icsi Krisztina gazdasagi irodavezeto: 
Igen, sajnos ez igy van, de bizunk abban, hogy vannak olyan eloiranyzatok melyeknek teljesitesere nem 
fog sor keriilni, es ez megoldhatja a problemat. 

Biro Denesne alpolgarmester: 
A kovetkez6 testiiletnek nagyon oda kell figyelni a tervezesre, hogy beleferjenek a koltsegvetesbe. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Ugy gondolom, hogy okosan es j61 dontott a testiilet a penzek elkoltesevel, es nagyon j6 helyre tettiik 
azokat, csak ezt tudom mondani. Nem akarom magunkat dicsemi, de a palyazatunk nyeretlenseget61 
fuggetleniil elvegeztiik azokat feladatokat melyek nagyon sziiksegesek voltak. 12 milli6 forintot 
forditottunk a telepiiles javara, az utak felujitasara, az vizelvezetesre. Negy even keresztiil a 
tiszteletdijunkb61 nem kis dolgokat tudtunk megval6sitani. Felelosseggel es j61 gazdalkodott a testiilet, 
felelos donteseket hozott a penzek elkoltesere, azt hiszem a lelkiismeretiink tiszta ezzel kapcsolatban. 
Koszonom a gazdasagi irodanak a zarszamadas elkesziteset, a testiiletnek a helyes es j6 donteseket. 
Amennyiben nines mas eszrevetel a zarszamadasi rendelet elfogadasat javaslom. 

A Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a 
kovetkezo rendeletet alkotja: 
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
5/2014. (V.5.) onkormanyzati rendelete 

az onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 

A rendelet ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

4. 2013. evi belso ellenorzesrol kesziilt intezkedesi terv vegrehajtasa 
Az el6terjesztes es a hatarozatijavaslat ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Kissne Leviezky Eva belso ellenor vegezte Onkormanyzatunk tekinteteben az allami normativ 
tamogatasok igenylesenek ellenorzeset. Az ellenori jelentes szerint a 2013. evi koltsegvetes beveteleinek 
tervezesehez a jogszabalyoknak megfeleloen keszitettuk el a tamogatasok felmereset, melyet a 
Kinestamak mindig hataridoben meg is ki.ildtunk. 

Biro Denesne alpolgarmester: 
A vizsgalat javasolta, hogy a jovoben minden adatm6dositast le kell dokumentalni. 

Sorosne Moh:icsi Krisztina gazdasagi irodavezeto: 
A normativa igenyles ellenorzeset vegzi a Kinestar, de onkormanyzatunknak nines intezmenye, mely 
feladatmutat6val jama, ezert az igenylese is nemleges. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines mas hozzasz6las az eloterjesztes szerinti hatarozati javaslatot elfogadasra javaslom. 

A KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a 
kovetkezo hatarozatot hozza: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
34/2014.(1V.30.) hatarozata 

2013. evi belso ellenorzesi jelentes j6vahagyasa 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testi.ilete az onkormanyzat 2013. evi belso ellenorzesi 
feladattervet egy ellenorzesi teri.ilettel: ,az allami normativ tamogatasok igenylesenek, tervezesenek 
rendje" j6vahagyja, az ellenorzesi jelentesben javasolt intezkedesi tervet az alabbiak szerint elfogadja: 

1. A jovore nezve az adatm6dositasokat, felmereseket - amelyek az allami tamogatasokban 
valtozasokat eredmenyezhetnek- hitelt erdemlo igazolasokkal kell alatamasztani. 

2. A vezetoi es munkafolyamatba epitett ellenorzest ki kell terjeszteni annak erdekeben, hogy a 
nyilvantartasok es dokumentumok pontosak, az adatok egyertelmi.\ek legyenek. 

FeleiOs: Polgarmester, penzi.igyi irodavezeto 
Hatarido: 2014. junius 30. 

5. Tajekoztat6 a kozseg koztisztasagi helyzeterol 
A titjekoztat6 ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Sajnos mindig ugyanazokkal a lak6kkal van problema a faluban evekre visszamenoleg. Sajnos most eleg 
feldult kepet mutat a Vasvari Pal utea, de igy is latszik, hogy mely ingatlan tulajdonosok nem teszik 
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rendbe a komyezetiiket. Sajnalom, hogy ezzel terheljiik a hivatalt, rengeteg felsz6litast ir a esakvari 
kollegano. 

Biro Denesne alpolgarmester: 
A beszamol6ban olvashat6, hogy a telepiilesen atfoly6 patak nem okozott gondot a falunak. Ez nem igy 
van, egy alkalommal tavaly is gondot okozott. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines hozzasz6las, javaslom fogadjuk el a beszamol6t. 

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

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
35/2014.(1V.30.) hatarozata 

a koztisztasagi helyzetrol szolo beszamolo elfogadasarol 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a kozseg koztisztasagi helyzetevel kapesolatos 
beszamol6t megismerte, azt elfogadja. 

Hatarido: azonnal 
FelelOs: polgarmester 

6. Helyi ado es gepjarmiiado tartozas kozzetetele 
Az e!Oterjesztes ajegyzokonyv me!Jekletet kepezi. 

dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
A mareius 26-i iilesiinkon targyaltuk az ad6hat6sagi beszamol6t, melyen elhangzott, hogy informaei6kkal 
tudna segiteni az ad6hat6sagi munkat a testiilet, amennyiben ismert lenne a nagy osszegu hatralekot 
felhalmoz6 ad6z6 szemelye. Az ad6zas rendjerol sz616 torveny szerint a 90 napon keresztiil folyamatosan 
fennal16 ad6tartozassal rendelkezo ad6z6 nevet es adatait az ad6hat6sag kozzeteheti. 
Errol sz61 a hatarozati javaslat is, amennyiben a testiilet elfogadja, a jegyzo a hivatali epiilet 
hirdetotablajan kozzeteszi az ad6z6 adatait. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines eszrevetel a hatarozati javaslatot szavazasra boesatom. 

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

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
36/2014.(1V.30.) hatarozata 

helyi ado tartozasok kozzetetelerol 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. torveny 
55/B § (1) bekezdese alapjan kozzeteszi az onkormanyzati ad6hat6sag helyi ado es gepjarmuad6 
vonatkozasaban a szazezer - maganszemelyek eseteben az otvenezer - forintot elero, 90 napon keresztiil 
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folyamatosan fennall6 ad6tartozassal rendelkezo ad6z6 nevet ( elnevezeset), lak6helyet, szekhelyet, telephelyet, 
ad6azonosit6 szamat es az ad6tartozas osszeget. 
Felke1i a jegyzot, bogy a kozzetetelrol a helyben szokasos m6don, az onkonnanyzat hivatali epiiletenek hirdeto 
tablajara torteno kifuggesztessel gondoskodjon. 

Hatarido: 2014.04.30. 
Felelos: jegyzo 

Melleklet a 36/2014.CIV.30.) hatarozathoz 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanai az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. torveny 55/B § (1) bekezdese 
szerinti, helyi ad6 es gepjarmuad6 vonatkozasaban a szazezer - maganszemelyek eseteben az otvenezer - forintot 
elero, 90 napon kereszti.il folyamatosan fennall6 ad6tartozassal rendelkezo ad6z6k 2014. aprilis 29-en: 

BlueS zig Hungary Kft. ad6szam: 23777158-2-07 
szekhely: 8080 Bodmer, Vasvari P. koz 11/a. 
ipari.\zesi ad6 tartozas: 356.750,- Ft 

7. Aktualis iigyek 

Balogh Istvan polgarmester: 
Amint azt mar a ket iiles kozti tajekoztat6mban emlitettem, a vizelvezetesi munkakkal kapcsolatban p6tmunkak 
felvetele szi.ikseges. Felhatalmazast kerek a Kepviselo-testiilettOl arra, hogy 200 ezer forint osszegben a plusz 
munkak elvegzeset finanszirozni tudjuk. A fi.izfa sor alatti reszen volt egy nagy ,ugrat6", ennek elhordasa 
szi.ikseges, mert akkor ott megallna a padkan a viz. Ezt a foldmennyiseget 7 aut6val tudjak elvinni, fuvaronkent 
30 ezer forintert, kerekitve osszesen 200 ezer forint osszegben. 
Tobb ingatlantulajdonos kifogasolja, hogy csak murvas bejar6t kap. Szeretnem megjegyezni, hogy mas 
telepilleseken ilyen beruhazasoknal hozzajarwast ker az onkormanyzat a lak6kt61, Bodmeron a kepviselok a 
tiszteletdijukat ajaruottak erre. Ha valakinek ez nem felel meg, akkor sajat koltsegen megcsinaltathatja a bejar6jat. 

Biro Denesne alpolgarmester: 
Javaslom, hogy a p6tmunkak ellenorzesenellegyen itt a Hivatal muszakis kollegaja is. 

Balogh Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines tobb eszrevetel, a p6tmunkak felvetelet szavazasra bocsatom. 

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" szavazat es 
,tart6zkodas" nelkiil az alabbi hatarozatot hozza: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
37/2014.av.30.) hatarozata 

vizelvezetesi p6tmunk:ik elvegzeserol 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testillete elfogadja a polgarmester tajekoztat6jat a kozseg 
belterilleten levo utpadka rendezes es csapadekviz elvezetesi munkak vegzeserol. Felkeri a polgarmestert, hogy a 
Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal muszaki munkatarsanak bevonasaval merje fel a p6tmunkakat, es 
biztositsa azok finanszirozasat a 2014. evi koltsegvetesebOL 
Felhatalmazza a polgarmestert, hogy a SOSO Foldszer Kft-vel kosse meg a feladat ellatasara vonatkoz6 
szerzOdest. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 
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Biro Denesne alpolgarmester: 
Javaslom, sz6litsuk fel a bomokbanya tulajdonosat, bogy tartsa rendben az onkonnanyzati utat. Sz6beli 
megallapodas volt az elozo tulajdonossal , de az uj tulajdonossal ebben nem egyeztunk meg. 

Keresztes Krisztian kepviseiO: 
Lebet-e tudni, bogy a Tarsulas rnilyen eszkozbeszerzesre palyazott? 

Balogh Istvan polgarmester: 
A Tarsulas kilenc telepi.ileset osszekoto ki.ilteri.ileti utak rendbetetelere, traktor beszerzesere adott be 
palyazatot 50 rnilli6 forint kori.ili osszegben. A traktort a Tarsulas uzemelteti, ha nyer a palyazat. 

A Kepviselo-testiilet reszerol tobb hozzasz61as, bejelentes nem erkezett. A Polgarmester 
megkoszonte a megjelentek aktiv reszvetelet, es a nyilvanos Kepviselo-testiileti iilest 18:00-kor 
bezarta. 

k.m.f. 
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095 

e-mail: hivatal@bodmer.hu www. bodmer.hu 

MEGHIVO 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testi.ilete 
2014. aprilis 30-an (szerda) 15.30 orakor 

soron kovetkezo nyilvanos i.ilest tart, melyre ezliton 

szavazati/tanacskozasi joggal tisztelettel meghivom. 

Az tiles helye: Faluhaza nagyterme, Bodmer, Vasvari P. u. 58. 

Napirend: 

1. Rendorseg es Polgarorseg beszamol6ja Bodmer kozseg kozrendjenek, kozbiztonsaganak 
helyzeterol 
E/6terjeszt6: Bicske Vciros Rendorkapitcinya 

Polgciror Egyesulet Elnoke 

2. Ket i.iles kozott vegzett munkar61 sz616 tajekoztat6 
Eloterjeszto: polgcirmester 

3. A:z Onkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol sz616 zarszamadasi rendelet elfogadasa 
Eloterjeszto: polgcirmester 

4. 2013. evi belso ellenorzesrol keszi.ilt intezkedesi terv vegrehajtasa 
Eloterjeszto: polgcirmester 

5. Tajekoztat6 a kozseg koztisztasagi helyzeterol 
El6terjeszt6: polgcirmester 

6. Aktualis i.igyek 

A napirend fontossagara val6 tekintettel megjelenesere feltetleni.il szamitok! 

Bodmer, 2014. aprilis 22. 



JELENLETI IV 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 

2014. aprilis 30-an 16.00-kor 

megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol 

Szavazati joggal meghivottak: 

1.) Balogh Istvan polgarmester 

2.) Biro Denesne alpolgarmester 

3.) Balogh Robert kepvisel6 

4.) Katona Laszlo kepvisel6 .... ~ .......................... 
5.) Keresztes Krisztian kepvisel6 ................................................ 

Tanacskozasi joggal meghivottak: 

1.) 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 

8.) 

T , h J , , , f'". , ot anosne c1mzetes 10jegyzo ................................................. J.j ................................. .. 
0_ . 

S .. .. ' M h ' . K . . d ' . . d " ~o'a--orosne o acs1 nsztma gaz asag11ro avezeto ... {); .................. ~ ... ~ .................. . 
,-" I I ,, // , . , . . ,, . lA-....J-, 

Dr. Szollosy Tamas 1gazgatas1 1rodavezeto ...... ...... ... .. ...... ~ ................................... .. 
Dr. Filler L<lszl6 Onkorm<lnyzati es t<lrsul<lsi irodavezet6 ........ ~ .......................... . 

dr. Balazs Sandor r.alezredes Bicske Varos Rend6rkapitanya ... ~ : ................ /.~~ 
3{;"--"--\: {.d\ l { Q. n . ~d.~~ f!\{v~ It i( · ............................................................................................................ , ................................... . 

............ --;-.~ . ;-.. ;-.......................................................................................................................... . 

················································································································································ 



Tajekoztato a ket iiles kozott vegzett munkarol 

Tisztelt Alpolgarmester Asszony! 
Tisztelt Kepviselok! 
Tisztelt Jegyzo Asszony! 
Tisztelt Irodavezetok! 
Tisztelt Jegyzokonyvvezeto ! 

2014. aprilis 30. 

1. A SOSO Foldszerrel megkotott megallapodas szerint a Vasvari Pal utcaban megkezdodtek a munkak. 
Naponta ellenorzom odafigyelek a kivitelezesre. • 

2. 2014. aprilis 15. 
Bicskei Jarasi Kapitanysag reszerol a telepiilesen a kerekparok regisztraci6ja megtortent. 

3./ 2014. aprilis 28. 
Csakvari Onkormanyzati Tarsulasi iiles napirendi pontok: A kozbeszerzesi terv elfogadasa. Belso 
szabalyzatok elkeszitesevel kapcsolatos ajanlatok megtargyalasa. Bodmert a szabalyzatok elkeszitese 
anyagilag is erinteni fogja. 

Bicsken Csakvar, V ertesboglar, Gant es Bodmer telepiilesek polgarmesterei egyezteto targyalast folytattak 
Tessely Zoltan Bicskei polgarmesterrel az orvosi iigyeleti problemak megoldasar61. 

A Fejer Megyei Kormanyhivatal M6ri Jarasi Hivatal Jarasi Nepegeszsegiigyi Intezete a Bicskei Orvosi 
U gyeletet jelolte ki ideiglenesen. A kijelolesrol a lakossagot sz6r6lapon tajekoztattuk, megjelolve az iigyelet 
telefonos elerhetoseget. A kijelOles nem mentesiti az onkormanyzatot a jogszabalyban eloirt 
kotelezettsegeinek teljesitese al6l. Tovabbi lepesek sziiksegesek az iiggyel kapcsolatban (megallapodas 
kotese, kozbeszerzes kiirasa stb.). 

4./2014. aprilis 29. 
Vertes Tobbcelu Kistersegi Tarsulasi iiles Bicsken. 
Napirendek: A tarsulas SZMSZ-nek m6dositasa. A tarsulas 2013. evi koltsegvetes m6dositasa es a 2013. evi 
zarszamadas. 

Bodmer, 2014. aprilis 29. 

Balogh Istvan Laszlo 
polgarmester 



*l* ff 

Napirend: 

EIOterjeszto: 
Beszamo16t keszitette: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58 . tel/fax : 22/354-095 

e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. aprilis 30-i nyilvanos iilesenek 
1. napirendi pontjahoz 

Rendorseg es Polgarorseg beszamol6ja V ertesboglar Kozseg Kozrendjenek, 
kozbiztonsaganak helyzeterol 

polgannester 
T6th Janosne jegyz6 

Tisztelt Kepviselo-testiilet ! 

A rendorsegrol sz616 1994. evi XXXIV. tv. 8.§ (4) bekezdese eloirja, hogy a rendorkapitany vagy 
kijelolt helyettesen evente beszamol a rendorkapitanysag illetekessegi teriileten miikodo 
onkorm{myzatok kepviselo-testiileteinek a telepiiles kozbiztonsagi helyzeterol, a kozbiztonsag 
erdekeben tett intezkedesekrol es az azzal kapcsolatos feladatokr61. 
Ehhez kapcsol6d6an rendszeresen felkerjuk a helyi rendvedelrni szervezeteket beszamol6juk 
elkeszitesere, amely beszamol6 egyben szemelyes talalkozasra, az aktualis ugyek megvitatasara es a 
tovabbi j6 kapcsolatok epitesere is lehetoseget biztosit. 

Az eloterjesztes kiki.ildeseig megerkezett irasos beszamol6t eloterjesztesemhez mellekelem. 

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

Bodmer, 2014. aprilis 22. 

Hatarozati javaslat 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
.. ./2014. (IV.24.) hatarozata 

a rendorkapitany es a helyi polgarorseg beszamol6jar61 

Balogh Istvan sk. 
polgarmester 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a rendorsegrol sz616 1994.evi XXXIV. tv. 8. 
§ ( 4) bekezdesben eloirt, Bodmer kozrendjerol es kozbiztonsagar61 sz616 rendorkapitany altai 
benyU.jtott beszamol6t megismerte, azt elfogadja. Kinyilvanitja, hogy a jovoben is rnindent megtesz az 
eredmenyes egyi.ittmiikodes erdekeben. 
A V ertesboglari Polgarorseg elmult evi tevekenysegerol sz616 beszamol6t megismerte, azt elismereset 
kifej ezve megkoszoni. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: Polgarmester 



FEJER MEGYEI RENDOR-FOKAPITANYSAG 
Bicske Rendorkapitanysag 

2060. Bicske, Kisfaludy u. 56. 
Telefon: 22/566-020, BM telefon: 22/58-75, Fax : 22/59-0 I 

Szam: 07020- 1!../3C I 2014. alt. 

BESZAMOLO 
Bodmer kozseg 2013. evi biiniigyi es kozbiztonsagi helyzeterol 

Bodmer kozseg kozigazgatasi teriilete 7.18 negyzetkilometer. A lakossag lelekszama 250 f6 kortil 
alakul. 

A kozseg a Bicskei Rend6rkapitanysagon beltil a Csakvari Rend6r6rs mi.ikodesi terliletehez, ezen 
belli! Vertesboglar- Bodmer korzeti megbizotti korzethez tartozik. A ket teleptilesen 2012. marcius 
01-ei hatallyal Nagy Janos r. zaszl6s ur kezdte meg szolgalatat korzeti megbizotti munkakorben. 
Szamara meghataroztam a lehet6segek szerint minel nagyobb 6raszamban t6rten6 kozteriileti 
jelenletet, a lakossaggal, illetve az onkormanyzattal, valamint a rend6rseg munkajat jelent6s 
mertekben segit6 polgar6r szervezettel t6rten6 egyiittmiikodest. Az onkormanyzat segit6 
hozzaallasanak koszonhet6en a Miivel6desi Hazban fogad66rak megtartasara nyilt lehet6seg Nagy 
Janos r. zaszl6s ur szamara. 

Bodmer Kozseg Onkormanyzataval, a telepiiles vezetesevel korrekt munkakapcsolat alakult ki. 
V ertesboglar kozsegben miikod6 polgar6r szervezet nagy ban el6segiti Bodmer kozseg 
kozrendjenek, kozbiztonsaganak fenntartasat. Munkakapcsolatunk kifejezetten j6. 

Bodmer kozseg kozbiztonsaga tovabbra is j6nak ertekelhet6, biinligyileg a kevesbe fert6zott 
teleplilesek koze tartozik. 

A 2013-as ev folyaman ketto esetben keriilt sor a kozseg teriileten elkovetett biincselekmeny 
regisztnilasara. 

A 2013. evben kozlekedesi baleset nem tortent. 

Fontos feladat a biinmegel6zesi tevekenyseg vegzese. Ennek megfelel6en a 2014-es evben is sor 
keriilhet a lakossag szamara biinmegel6zesi el6adas megszervezesere. A Bicskei Rend6rkapitanysag 
otlete es kezdemenyezese alapjan megkezdett sikeres kerekpar-, elektromos kerekpar-, es 
segedmotoros kerekpar regisztraci6t Bodmer Kozsegben is vegrehajtjuk aprilis h6nap folyaman. 

Tisztelettel megkoszonom Polgarmester Urnak es a Kepviselo Testiilet Tagjainak, valamint a 
V ertesboglari Polgaror Egyesiiletnek a telepiiles kozbiztonsagi helyzetenek tovabbi javitasa, a 
biin- es baleset megelOzesi pozici6ink erositese erdekeben tett celkitiizeseinkhez nyujtott 
segitseget. 

Bicske, 2014. aprilis 14. 



V ertesboglar- Bodmer 
Polgar6r egyesiilet 
8085 v ertesboglar 
Alkotrminy utca 3. 

Beszamol6 

Vertesboglar Bodmer Polgar6rseg 2013 evben Bodmer kozsegen vegzet munkajar61! 
670 6nit voltunk szolga.Iatban Bodmer kozseg teriileten. Reszt vettiink minden rendezvenyen 
biztositas celjab61, amire felkerest kaptunk. Szolga.Iatunk teljesitesekor az a j6, hogy mi ott 
maradunk jaror szolga.Iatban Bodmer kozseg teriileten, meg ha jon is esetleg rendor jaror csak 
Szar fel61 bejon, es f6 uton elhagyja Bodmer kozseg teriiletet. V annak meg problemak PI: a 
lak6k rendszeresen nyitva hagyjak az udvar kapujUkat. Ezzel szinte felkinaljak a biinoz6knek 
a biincselekmenyek elkoveteset a tulajdonosok ellen. 

Szolga.Iatunk alatt kiilonosebb esemeny nem tOrtent. Tovabbra is becsillettel 
szorgalommal vegezziik munlainkat. 

Vertesboglar 2014. aprilis 5. 

Polgar6rseg vezet6je 



Napirend: 

Eltfterjeszt{f: 
Eloterjesztest keszitette: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax : 22/354-095 

e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 30-i nyilvanos iilesenek 
3 napirendi pontjahoz 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak 2013. evi gazdalkodasar61 
beszamo16 

Balogh Istvan po/garmester 
Sorosne Moluicsi Krisztina gazda/kodasi irodaveze/6 

Tisztelt Kepvisel6- testi.ilet! 

A 2013. evi onkormanyzati koltsegvetes vegrehajtasar61 a kovetkezokben szamolok be: 

Penzkeszlet valtozasa: 
2013. januar l-en nyit6 penzkeszlet 
2013. evi penzforgalmi bevetelek 
2013. evi penzforga1mi kiadasok 
2013. december 31-en zar6 penzkeszlet 

5.541eFt 
25.143eFt 
27.222eFt 
3.462eFt. 

Az onkormanyzat 2013. evi Egyszeriisitett penzforgalmi jelenteset a rendelet-tervezet 1. 
melleklete, a m6dositott 2013. evi penzmaradvanyt a 2. melleklet Egyszeriisitett penzmaradvany 
kimutatas, az onkormanyzat konyvviteli merleget a 3. melleklet Egyszeriisitett merleg mutatja. 
A kiadasok es bevetelek fOosszegen beliil a feladatok es kiemelt eloiranyzatok szerinti 
reszletezest es a letszam alakulasat a rendelet-tervezet 4. melleklete tartalmazza. 

Bevetelek indoklasa 

Onkormanyzati szinten a m6dositott eloiranyzat 38.150 eFt, a teljesites 38.897 eFt. 
Intezmenyi miikodesi bevetelek m6dositott eloiranyzata 1.673 eFt, teljesites 1.760 eFt, reszletezve 
ezer Ft -ban:- kamat, befektetesi j egy kamata 1.146 e Ft 

-b6rleti dijak, terember 614 e Ft. 

Kozhatalmi bevetelek m6dositott eloiranyzata 3.300 eFt, a teljesites 4.009 eFt, az a1abbiakban 
reszletezve ezer Ft-ban: 

Megnevezes eloininyzat teljesites 

igazgatas szolgaltatas dijbevetel 0 0 

ipan1zesi ad6 2500 3001 

p6tlekok, birsagok 0 30 

gepjarmuad6 800 874 
Egyeb kozhatalmi bevetel 0 104 

osszesen 3300 4009 



Miikodesi celu tamogatasertekii bevetel tetelen a m6dositott el6irimyzat 1.3 18 eFt, a 
teljesites 1.212 e Ft, reszletesen ezer Ft -ban: 

- MVH pa!yazati tamogatas 
- kozfoglalkoztatottak tamogatasa 
- utas kiseres (Ujbarok Kozseg Onkonnanyzata) 

osszesen 

118 
745 
349 

1.212 

Tamogatasok, kiegeszitesek m6dositott el6iranyzata 11.834 eFt, teljesites 11.834 eFt. Az A 
telepi.ilesi onkonnanyzatok miik6desenek tamogatasa 7.960 eFt, egyes j6vedelemp6tl6 
tamogatasok kiegeszitese 1.809 eFt, Hozzajarulas a penzbeli szocialis ellatasokhoz 569 eFt, , 
Konyvtari, k6zmiivel6desi es muzeumi feladatok tamogatasa 282 eFt, berkiegeszites 14 eFt, 
Szerkezetatalakitasi tartalek 446 eFt, egyeb miikodesi celu kozponti tamogatas (Erzsebet 
utalvany, tiizifa,stb.) 754 eFt 

Felhalmozasi bevetel m6dositott el6iranyzata 231 e Ft, teljesites 281 e Ft, amely a 
szennyvizrendszer iizemelteteseb61 szannaz6 eszk6zhasznalat. 

EIOzo evi penzmaradvany terhere 13.754 eFt keriilt elszamolasra, mint penzforgalom 
nelkiili bevetel. 

Kiadasok indoklasa 

Szemelyi juttatasokra osszesen 3.902 e Ft-ot (m6dositott el6iranyzat 4.447 e Ft), annak 
jarulekaira 972e Ft-ot (el6iranyzat 978 eFt) forditottunk 2013. evben. 

Hosszabb Osszesen 
id6tartamu 

Onkomu1nyzati Yaros es Rovid tavli kozfoglalko 
jogalkotas kozseggazd. kozfogl. ztatottak 

Megnevezes/szakfeladat 
1.845 1.551 151 355 3.902 

szemelyi juttatas 
munkaad6t terhel6 488 415 0 69 972 
jarulekok 

Dologi kiadasokra egyeb folyo kiadasokra 7.408 eFt el6iranyzat volt, ebb61 osszesen 4.832 
e Ft-ot koltottiink az alabbiakra ezer Ft-ban: 

osszeg e 
sorszam kifizetes jogdme Ft-ban 

1. irodaszer 39 
2. gazpalackcsere 16 
3. uzemanyag 85 
4. munkaruha, ved6ruha 44 
5. egyeb anyag 234 
6. telefon koltseg 132 
7. internet 24 
8. egyeb komm . szolg 26 
9. berleti dfj szelektfv kuka 92 

10. gazenergia szolgaltatas 525 
villamos-energia 

11. szolgaltatas 482 
12. vfz-csatornadfj 39 
13. ka rba nta rtas 653 
14. foglalkozas egeszsegugy 19 



15. hfrmond6 27 

orvosi rendel6 
16. sterilanyagok 6 

17. postai ki:iltsegek 66 

18. allati hulladek artalm. 48 

penzugyi szolg dfja, 
19. bankki:iltsegek 323 

20. vasarolt term szolg. ata 811 

21. reprezentaci6 309 

22. reklam es propaganda 118 

Egyeb kuli:infele dolgi 
kiadasok {berlet, aug. 20 

23 . rendezveny) 657 

munkaaltat6 altai fizetett 
24. szja 38 

25 . dfjak (jogdfj aug. 20) 19 

dologi es foly6 kiadas 
i:isszesen 4.832 

Miikodesi celu tamogatasertekii kiadasok rn6dositott eloininyzata 4.015 e Ft, teljesites 
3.936 eFt, az alabbiak szerint ezer Ft-ban: 

Megnevezes ezer Ft 
Csakvari Kozos Onkormanyzati 
Hivatal mi.ikodesi hozzajarulas 2 808 
fogorvosi iigyelet 359 
orvosi iigyelet 705 
Csakvari onkormanyzati tarsulas 
megbiz dija, hozzajarulas 45 
V ertes tobbcelu Kistersegi Tarsulas 
tagdij 12 
Honvedelmi hozzajarulas 7 

6sszesen 3 936 

Onkormanyzat altai folyositott ellatasok eloiranyzata 3.535 eFt, a teljesites 3.028 eFt a 
kovetkezokben reszletezve ezer Ft-ban: 

Megnevezes ezer Ft 
rendszeres szoc. segelyek 616 
berp6t16 juttatas/Foglalkoztatast helyett. 
tarn. 855 
lakasfenntartasi tarnogatas normativ 
rn6don 556 
atrneneti segely penzbeli 330 
atrneneti segely termeszetbeli 381 
apolasi dij normativ 59 
rendszeres gyermekvedelrni tarnogatas 46 
rendkivi.ili gyermekvedelrni tarnogatas 185 

osszesen 3 028 

Anamhaztartason kiviilre vegleges penzeszkoz atadas rn6dositott eloiranyzata 266 e Ft, 
a teljesites 264 e Ft, ebbol a nyugdijas klubnak 80 e,Ft Duna-Vertes koze 



Hulladekgazdalkodasi Tarsulas 2 eFt, ve1iesboglari polgarorseg 130 eFt, Ve1ies-Gerecse 
Videkfejlesztesi Tarsulas 5 eFt, TOOSZ 5 eFt , V e1iesalja Vizi Tarsula 42 e Ft. 

A Felhalmozasi kiadasok alakulasat a az alabbi tablazat mutatja be: 

m6dositott 
eloiranyzat 

Megnevezes ezer Ft-ban teljesites 
Beruhazas 0 0 

Felu.iitas 10.342 10.342 
Ingatlanok felujitasa, utak felujitasa 10.342 10.342 

- Kinizsi, Szari u, Vasvari, Ady u 
(afaval) 7.421 7.421 

- Faluhaz elotti ter. rendezes 
(afaval) 2.413 2.413 

- MagyarS. u aszfalt p6tl. (afaval) 508 508 

Adott kolcsonok 300 0 
Felhalmozasi d~lu celtartalek 6.000 0 

osszesen 16.642 10.342 

Bodmer Kozseg 2013. evben nem hozott tobb eves kihatasu dontest. 

2013. evben onkormanyzatunk nem nyujtott kozvetett tamogatast. 

Szamviteli merlegiink 2010. evi zar6 erteke 139.000 eFt volt, 2011. evben 137.459 eFt-, 
2012. evben 137.853 eFt, 2013. ev vegen 135.939 e Ft-ra csokkent. A befektetett eszkozeink 
erteke osszessegben novekedett 5.784 e Ft-al, de a forg6eszkozok (penzkeszlet, illetve 
ertekpapir bevaltas miatt) csokkentek 7.698 e Ft-al, tehat osszessegeben a merleg f66sszeg 
1.914 e Ft-al csokkent az el6z6 evhez kepest. 

Eloterjesztes 1. melleklete a Vagyonkimutatas es a reszesedesek bemutatasat tartalmazza. 

A 2013. evi m6dositott penzmaradvany 5.616 e Ft, melyet a rendelet-tervezet 2. melleklete 
mutatja. Megszunik a penzmaradvany es az eloiranyzat maradvany kozotti kiilonbseg, a 
maradvany megallapitasa az allarnhaztartas mindket alrendszereben ugyanolyan m6dszerrel 
tortenik. 
A maradvany tartalekolasara sem lesz lehetoseg, az el6z6 evi maradvanyt a nyit6 
rendezotetelek kereteben finanszirozasi bevetelkent kell elszamolni, ami a targyevi kiadasok, 
befizetesek fedezetere szolgal, az el nem koltott resz pedig ismetelten maradvanykent jelenik 
meg. 

Tajekoztatasul elOterjesztes 2. mellekleteben bemutatjuk a 2013. evi normativ 
tamogatasokat, illetve egyeb mukodesi celu tamogatasokat. 

Kerem a Tisztelt Kepvisel6-testiilet, hogy eloterjesztesem vitassa meg es a rendelet-tervezetet 
fogadja el. 

Bodmer, 2014. aprilis 10. 
Balogh Istvan sk. 
polgarmester 



V agyonkimutatas 
2013. ev 

Mcgncvczes 

ESZKOZOK 
A) BEFEKTETETT ESZKOZOK 

I. lmmaterililis javak 

1.1. Forga lomkeptelen immate1ia li s javak 

1.2. Korlatozottan forga lomkepes immaterial is javak 

1.3 . Forgalomkepes immate1ialis javak 

II. Tlirgyi eszkozok 
I. lngatlanok es a kapcso/odo vagyoni ertekii jogok 

1.1 . Forgalomkeptelen ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni e1tekil jogok 

I. I . I . Helyi k6zutak 

I. I .2. F61dteriiletek 

1.1.3 . K6ztemet6k 

I. I .4. Egyeb az 6nkonnanyzat a ltai forgalomkeptelennek minositett ingatlanok es a kapcsol6d6 

vagyoni eitekil jogok 

1.2. Korlatozottan forgalomkepes ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni e1tekil jogok 

1.2. I . F6ldteriiletek 

1.2.2. Milemlek ingatlanok 

1.2.3. Egyeb az 6nkonn anyzat altai korlatozottan forgalomkepesnek min6sitett ingatlanok es a 
kapcsol6d6 vagyoni eitekil jogok (lakasok, telkek, sportcelu ingatlanok, letesitmenyek) 

1.3 . Forgalomkepes ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni e1teku jogok 

1.3 . I. L.akasok 

1.3 .2 Telkek, f<i ldteiiiletek 

!.3.3. Egyeb az 6nkonnanyzat a ltai forgalomkepesnek min6sitett ingatlanok es a kapcsol6d6 

vagyoni erteku jogok 

2. Gepek, berendezesek es felszerelesek 

2. 1. Forgalomkeptelen gepek, berendezesek es felszerelesek 

2.2. Korlatozottan forgalomkepes gepek, berendezesek es felszerelesek 

2.3. Forgalomkepes gepek, berendezesek es felszerelesek 

3. J<llmuvek 

3.1. Korlatozottan forgalomkepes jarmuvek 

3.2. Forgalomkepes jarmilvek 

4. Tenyeszallatok (forgalomkepes) 

5. Beruhazasok, felujitasok 

5. 1. Forgalomkeptelen eszk6z letesitesere in\nyul6 beruhazasok, felujitasok 

5.2. Korlatozottan forgalomkepes eszk6z Ietesitesere iranyul6 beruhazasok, feluj. 

5.3. Forgalomkepes eszk6z letesitesere iranyul6 beruhazasok, felujitasok 

6. Beruhazasra adott el6legek 

6. I. Forgalomkeptelen targyi eszk6z6k letesitesere iranyul6 beruhazasra ad. El6legek 

6.2. Korlatozottan forgalomkepes targyi eszk6z Ietes. iranyul6 beruh. adott el6legek 

6.3. Forgalomkepes targyi eszk6z letesitesere iranyul6 beruhazasra adott el6legek 

7. Allami keszletek, tmtalekok 

7. I. Forgalomkeptelen allami keszletek, tmtalekok 

7 .2. Korlatozottan forgalomkepes allami keszletek, tartalekok 

7.3. Forgalomkepes allami keszletek, ta1talekok 

Ill. Befektetett penziigyi eszkoziik 

I . Egyeb ta1t6s reszesedes 

I . I . Korlatozottan forgalomkepes egyeb tmt6s reszesedes 

I .2. Forgalomkepes egyeb tmt6s reszesedes 

2. Tmt6s hitelviszonyt megtestesit6 e1tekpapir (forgalomkepes) 

1/2 

Eloterjesztes 1.melleklet 
ezer forintban 

Eliizii evi Targycvi 

190 275 193474 
175 731 186 628 

2 537 3 381 

2 537 3 381 

114 529 124 62I 

lii 386 I2I 728 

7 1 228 81 570 

44 896 55 238 

I I 3 18 II 318 

15 0 14 15 014 

38 209 38 209 

366 366 

37 843 37 843 

1 949 1949 

I 421 1421 

528 528 

2893 2893 

2 893 2 893 

844 0 

844 0 

I 099 I 060 

I 020 I 020 



V agyonkimutatas 

3. Tmt6san adott kiilcsiin (forgalomkepes) 2013. ev 
4. Hossz(I lejaratLI bankbetetek (forgalomkepes) 

5. Egyeb hosszLI lejarat6 kiivetelesek (forgalomkepes) 

6. Befektetett penziigyi eszk6z6k e1tekhelyesbitese (forgalomkepes) 

IV. Dzemeltetesre, kez. litrtdott, koncesszioba adott, vagyonk. vett eszk. 

!V.I. Uzemeltetesre, kezezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett 
forgalomkeptelen eszkiiziik 

IV.2. Ozemeltetesre, kezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett korlatozottan 
forgalomkepes eszk6z6k 
IV.3. Uzemeltetesre, kezelesre atadott, koncesszi6ba adott, vagyonkezelesbe vett forgalomkepes 

eszk6z6k 

B) FORGOESZKOZOK 

I. Keszletek (forgalomkt!pes) 

II. Kovetelesek (forgalomkepes) 

III. Ertckpapirok 

I. Egyeb n~szesedes (forgalomkepes) 

2. Forgatasi celu hitelviszonyt megtestesit6 e1tekpapirok (forgalomkepes) 

IV. Penzeszkozok (forgalomkt!pes) 

V. Egyeb aktfv penziigyi elsuimollisok (forgalomkt!pes) 

FORRASOK 
F)KOTELEZETTSEGEK 

I. Hossztllejlirattl kotelezettsegek (forgalomkepes) 

II. Rovid lejlirattl kotelezettsegek (forgalomkipes) 

Ill. Egyeb passzfv penziigyi elsuimoltisok (forgalomkipes) 

KONYVVITELI MERLEGEN KIVULI TETELEK 

KONYVVITELI MERLEGEN KiVULI ESZKOZOK 

"0"-ra leirt, de hasznalatban lev6 eszkiiziik allomanya 

Reszedesek nevesitve 2013.december 31. 

Megnevezes 
Fejer Megyei Onkorrn{myzatok Temezkezesi Kft. 

Fejerviz Zrt. 

osszesen 

2/2 

Eloterjesztes 1.melleklet 
ezer forintban 

79 40 

57 566 57 566 

57 566 57 566 

14 S44 6 846 

787 1 219 

8 000 2 000 

8 000 2 000 

5 541 3 465 

216 162 

534 964 

534 964 

531 956 

3 8 

13 ISS 13 48S 

l3 155 l3 485 

Ertek 
30 

990 
I 020 



Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak 2013. evi tamogatasai (kozponti , mukodesi celu tamogatas) 
Eloterjesztes 2. melleklet 

ezer Ft-ban 

Eredeti M6dositott 
Megnevezes eloiranyzat eloiranyzat Teljesites 
A telepi..ilesi onkormanyzatok mOkodesenek tamogatasa 7 960 7 960 7 960 

Egyes jovedelemp6tl6 tamogatasok kiegeszftese 2 290 1 809 1 809 
Hozzajarulas a penzbeli szocialis ellatasokhoz 569 569 569 
Konyvtari, kozmOvelodesi es muzeumi feladatok tamogatasa 282 282 282 
Kozpontosftott mOkodesi celu eloiranyzatok 0 14 14 
Szerkezetatalakftasi tartalek 0 446 446 
Egyeb mOkodesi celu kozponti tamogatas 0 754 754 
bnkormimyzat mukodesi celu koltsegvetesi tamogatasa 11 101 11 834 11 834 

Eredeti M6dositott 
Megnevezes eloiranyzat eloiranyzat Teljesites 
MOkodesi celu tamogatasertekO bevetel egyeb fejezeti kezelesO 0 0 118 
el6iranyzatokt61 (MVH palyazati penz) 
MOkodesi celu tamogatasertekO bevetel elki..ilonftett allami 874 874 745 
penzalapokt61 (kozfoglalkoztatottak) 
MOkodesi celu tamogatasertekO bevetel helyi onkormanyzatokt61 444 444 349 
es koltsegvetesi szerveitol (Ujbarokt61) 
Mukodesi celu tamogataserteku bevetelek 1 318 1 318 1 212 



Bodmer Kozseg Onkormanyztanak 2013. evi koltsegvetesi merlege, a 2011. evi teljesftes, a 2012. evi el6iranyzatokat es teljesftesek merlege 
El6terjesztes 3. melleklet 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata 

2011. evi 
2012.ev 2012.ev 2012. ev 

2013. eredeti 
2013. ev 2013. ev2. 

S.sz. Megnevezes eredeti m6dositott varhat6 1.m6dositott 
2013 . ev 

teljesites 
m6dositott 

el6iranyzat. el6iranyzat teljesites 
el6iranyzat 

eloiranyzat el6iranyzat 
teljesites 

1. Szemelyi juttatasok 3 052 000 2 763 000 3 603 000 3 052 000 4 117 000 4 117 000 4 447 000 3 902 000 
2. Munkaad6kat terhel6 jarulekok 961 000 768 000 994 000 961 000 978 000 978 000 1 067 000 972 000 
3. Dologi es egyeb foly6 kiadasok 4 555 000 5 040 000 5 351 000 4 554 000 5 475 000 7 147 000 7 408 000 4 832 000 
4. Kamatkiadasok 
5. Mukodesi c. tamogatasert.kiadasok 3 649 000 3 599 000 3 108 000 3 649 000 3 957 000 4 015 000 4 015 000 3 936 000 
6. Anarnht.kiviilre vegleges muk.c.penzeszk.atada 194 000 214 000 270 000 195 000 214 000 266 000 266 000 264 000 
7. Szocialpolitikai juttatasok, egyeb ellatasok 2 539 000 3 219 000 2 741 000 2 637 000 3 467 000 3 526 000 3 535 000 3 028 000 
13 . Mukodesi tartalek 650 000 650 000 2 780 000 1 411 000 770 000 0 

Mukodesi kiadasok osszesen 14 950 000 16 253 000 16 717 000 15 048 000 20 988 000 21 460 000 21 508 000 16 934 000 
8. Felujitas 231 000 180 000 231 000 312 000 312 000 
9. Felhalmozasi kiadasok 373 000 254 000 250 000 373 000 9 835 000 10 030 000 10 342 000 
10. Felhalm.c.tamogatasert.kiadasok, egyeb tamog. 
11. Anarnht.kiviilre vegleges felhalm.c.penzeszk.atadas 

12. Tamogatasi k6lcs6n6k nyU.jtasa Aht-on kiviilre 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0 
14. Felhalmozasi tartalek 10 306 000 7 033 000 8 000 000 0 6 000 000 
15. Rovid lejararu koltson nylijtasa 

Felhalmozasi kiadasok osszesen 373 000 11 091 000 7 763 000 373 000 8 531 000 10 447 000 16 642 000 10 342 000 
16. Koltsegvetesi penzforgalmi kiadasok osszese 15 323 000 27 344 000 24 480 000 15 421 000 29 519 000 31 907 000 38 150 000 27 276 000 

17. Hosszli lejararu hitelek 
18. Tart6s hitelviszonyt megtest.ertekpapir kiadasok 
19. Forgatasi c. hitelviszonyt megtest. Ertekpapir ki 3 000 000 3 000 000 
20. Finanszirozasi kiadasok osszesen 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 
21. Penzforgalmi kiadasok osszesen 18 323 000 27 344 000 24 480 000 18 421 000 29 519 000 31 907 000 38 150 000 27 276 000 
22. Penzforgalom nelkiili kiadasok osszesen 
23. Tovabbitasi celu kiadasok 
24. Kiegyenlit6, fugg6, atfut6 kiadasok 17 000 -81 000 -54 000 
25. KIADASOK OSSZESEN 18 340 000 27 344 000 24 480 000 18 340 000 29 519 000 31 907 000 38 150 000 27 222 000 

26. Intezmenyi mukodesi bevetelek 43 000 40 000 40 000 54 000 40 000 1 673 000 1 673 000 1 760 000 
27. Kozhatalmi bevetelek 10 839 000 10 943 000 10 201 000 10 829 000 3 789 000 3 300 000 3 300 000 4 009 000 
28 . Milke. tamogatasert.bevetelek, egyeb tamogata 567 000 0 950 000 567 000 1 318 000 1 318 000 1 318 000 I 212 000 
29. Allarnht-on kiviilrol vegleges muk.c.penzeszk.atvet. 
34. Tamogatasok, kiegeszitesek 6 604 000 7 080 000 6 593 000 6 603 000 11 101 000 11 591 000 11 834 000 11 834 000 
35. 33-b6l Koltsegvetesi tamogatas 6 603 000 6 593 000 6 603 000 11 IOI 000 11 59I 000 I I 834 000 11 834 000 

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



Bodmer Ki:izseg Onkormanyztanak 2013. evi ki:iltsegvetesi merlege, a 2011. evi teljesftes, a 2012. evi el6iranyzatokat es teljesftesek merlege 
El6terjesztes 3. melleklet 

Miii<Odesi bevetelel< osszesen 18 053 000 18 063 000 17 784 000 18 053 000 16 248 000 17 882 000 18125 000 18 815 000 
30. Felhalmozasi es t6kejellegii bevete1ek 346 000 231 000 180 000 346 000 231 000 231 000 231 000 281 000 
31. 29-bfJI Onk.sajatos felhalmozasi es toke}. Bevetele 

32. Felha1mozasi celu tam.ert.bevetel, egyeb tamogat. 
33 . Allamht-on kivli1rol veg1eges felh.c.penzeszk.atvet. 

36. Ta.mogatasi kolcsonok visszateriilese Aht-or 48 000 50 000 61 000 48 000 40 000 40 000 40 000 45 000 
37. R6vid lejararu kolcsonok visszateriilese 

Felhalmozasi bevetelel< osszesen 394 000 281 000 241 000 394 000 271 000 271 000 271 000 326 000 
38. KOitsegvetesi penzforgalmi bevetell:isszesen 18 447 000 18 344 000 18 025 000 18 447 000 16 519 000 18 153 000 18 396 000 19 141 000 
39. Hosszli lejararu hitelek felvetele 
40. Rovid lejararu hitelek felvetele 
41. Tart6s hitelviszonyt megtest.ertekpapir bevetele 
42. Kulonboz6 finanszfrozasi bevetelek 6 000 000 6 000 000 
43. F inanszirozasi bevetel osszesen 6 000 000 6 000 000 
44. Penzforgalmi bevetelel< osszesen 18 447 000 18 344 000 18 025 000 18 447 000 16 519 000 18 153 000 24 396 000 25 141 000 

45. Penzforgalom nellruli bevetelek osszesen 11 000 9 000 000 6 455 000 11 000 13 000 000 13 754 000 13 754 000 13 754 000 
46. Tovabbitasi celu bevetelek 
47. Kiegyenlit6, fugg6, atfut6 bevetelek 8 000 8 000 2000 
48. BEVETELEK OSSZESEN 18 466 000 27 344 000 24 480 000 18 466 000 29 519 000 31 907 000 38 ISO 000 38 897 000 

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



TERVEZET 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
.. ./2014. (N ... . ) onkonnanyzati rendelete 

az onkormanyzat es intezmenye 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasar61 

Bodmer 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 kovetkezoket 
rendeli el: 

1.§ (1) Bodmer Kozseg Onkormanyzata 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajtasat 
19.141 ezer Ft koltsegvetesi bevetellel, 
19.754 ezer Ft finanszirozasi bevetellel, 

27.276 ezer Ft koltsegvetesi kiadassal 

az 1. melleklet Egyszerlisitett penzforgalrni jelentes szerinti reszletezessel a kiadasi es beveteli 
f6osszegen beliil mlikodesi koltsegvetesre es felhalmozasi koltsegvetesre tagolva fogadja el. 
(2) Az Onkormanyzat 2013. evi m6dositott penzmaradvanyat 5.619 ezer Ft-ban, a 2. melleklet 
Egyszerusitett penzmaradvany kimutatas szerint hagyj a j 6va. 
(3) Az Onkormanyzat 2013. december 31-i konyvviteli merlegenek foosszeget a 3. melleklet 
Egyszerlisitett merleg szerint 135.939 ezer Ft-ban fogadja el. 

2 . § Az 1. §. (1) bekezdeseben megallapitott kiadas teljesitesenek foosszeget feladatok es kiemelt 
eloiranyzatok szerinti reszletezessel, valarnint az atlagletszam alakulasat a 4. melleklet szerint 
hagyj a j 6va. 

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

zARADEK: 

Balogh Istvan 
polgarmester 

Kihirdetve: Bodmer, 2014. aprilis ... .. -an 

T6th Janosne 
cirnzetes f6jegyz6 

T6th Janosne 
cirnzetes f6jegyz6 



Egyszerusitett pEmzforgalmi jelentes 2013. ev 

2012 . evi 
20 II. evi teljesites 

S.sz. Megnevezes telj es ites 

I. Szemelyi juttatasok 3 052 3 853 
2. Munkaad6kat terhelii jarulekok 961 917 
3. Dologi es egyeb foly6 kiadasok 4 555 4 813 
4. Kamatkiadasok 0 0 
5. Mukiidesi c.tamogatasert.kiadasok 3 649 3 161 

6. Allamht.kivulre vegleges muk.c.penzeszk.atactas 194 251 
7. Szocialpolitikai juttatasok, egyeb ellatasok 2 539 3 029 

8. Mukiidesi tartalek 

Miikiidesi kiadasok osszesen 14 9SO 16 024 
9. Felujitas 

10. Beruhazas 373 594 
II. Felhalm.c.tamogataseJt.kiadasok, egyeb tamog. 

12. Allamht.kiviih-e vegleges felhahn.c.penzeszk.atadas 

Felhalmozasi ce!u visszateritendii tamogatasok, kiilcsiiniik 
13. nylijtasa allamhaztmtason kiviilre 

14. F elhalmozasi celu celtmtalek 

15. Riivid lejaratll kiiltsiin nyujtasa 
Felhalmozasi kiadasok osszesen 373 S94 

16. Kiiltsegvetesi penzforgalmi kiadasok iisszcsen IS 323 16 618 

17. Hosszu lejaratll hitelek 

18. Tmt6s hitelviszonyt megtest.e1tekpapir kiadasok 

19. Forgatasi c. hitelviszonyt megtest. Ertekpapir kiad. 3 000 

20. Finanszirozasi kiadasok osszesen 3 000 0 
21. Pcnzforgalmi kiadasok osszesen 18 323 16 618 

22. Penzforgalom nelkiili kiadasok iisszesen 

23. Tovabbitasi celu kiadasok 

24. K.iegyenlitii, fiiggii, atfut6 kiadasok 17 -171 

25. K.IADASOK OSSZESEN 18 340 16 447 

26. lntezmenyi miikiidesi bevetelek 43 39 
27. Kiizhatahni bevetelek 10 839 12 266 

28. Miik.c. tamogatase1t.bevetelek, egyeb tamogatas 567 1241 
29. Allamht-on kiviilrol vegleges miik.c.penzeszk.atvet. 0 0 
30. Tamogatasok, kiegeszitesek 6 604 7119 

31. 5-bOI Koltstlgvetisi t6mogat0s 6 603 7119 

Miikiidcsi bevetelek iisszesen 18053 20665 
32. F elhalmozasi es tiikejellegii bevetelek 346 86 
33. 29-bOI Onk.saJatosfelhalmozasi es tokeJ.bevetel 
34. Felhalmozasi celu tam.e1t.bevetel, egyeb tamogat. 

35. Allamht-on kivlilrol vegleges felh.c.penzeszk.atvet. 

36. Tamogatasi k61cs6n6k visszaterulese Aht-on kiviilriil 48 43 
Felhalmozasi bevetelek osszescn 394 129 

38. Kiiltscgvctcsi pcnzforgalmi bevet~l osszcscn 18 447 20 794 

44. Penzforgalmi bevctelek osszesen 

45. Penzforgalom nelkiili bevetelek iisszesen II 613 
Maradvany miikiidesi celu igenybevetele 
Maradvany felhalmozasi celu igenybevetele 

46. Kiil6nb6z6 fmanszirozasi bevetelek 

47. Kiegyenlitii, fiiggii, atfut6 bevetelek 8 -5 
Finanszirozasi bevetel osszesen 19 608 

48. ~EVETEI'.,EJ{ OSSZESEN 18 466 ~1402 

2013.evi 2013.evi 
eredeti m6dositott 
eliiininyzat eliiin\ny-Lat 

4 117 4 447 
978 I 067 

5 475 7 408 
0 0 

3 957 4 015 
214 266 

3 467 3 535 
2 780 770 

20 988 21 S08 
231 10 342 

0 0 

300 300 
8 000 6 000 

8 S31 16 642 
29 S19 38 ISO 

0 0 
29 S19 38 1SO 

0 0 
29 Sl9 38 .ISO 

529 I 673 
3 300 3 300 
I 318 I 318 

0 0 
II 101 II 834 
11 101 1183-/ 

16248 18125 
231 231 

40 40 
271 271. 

16 S19 18396 

13 000 19 754 
0 754 

13 000 13 000 
0 6 000 

13 000 19 754 
29 S19 . 381SO 

2013 .evi 
teljesites 

3 902 
972 

4 832 

0 
3 936 

264 

3 028 

0 
16 934 
10 342 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
10 342 
27 276 

0 
27 276 

-54 
27 222 

I 760 

4 009 
I 210 

0 
II 834 
1183-1 

18 813 
281 

45 

326 
19139 

19 754 

3412 
10 342 

6000 

2 
19 756 
38 897 

1. melleklet 
ezer forintban 



Egyszeriisitett penzmaradvimy kimutatas 2013. ev 

S.sz. Megnevezes Elozo evi 
1. Zar6 penzkeszlet 5 541 
2. Forgatasi celu muveletek egyenlege 8 000 
3. Egyeb aktiv es passziv pu-i elsz.osszevont egyenlege 213 
4. Eloz6 ev ( ek)ben kepzett tartalekok maradvanya 2 444 
5. v allalkozasi tevekenyseg penzforgalmi eredmenye 

6. Targyevi helyesbitett penzmaradvany 11310 
7. Finanszirozasb61 szarmaz6 korrekci6k 

8. Penzamardvany terhelO elvonasok, mod. tetelek 11310 
9. Koltsegvetesi penzmaradvany 

10. V allalkozasi tevekenyseg eredmenyeb61 alaptev.re felhaszn. 

11. Koltsegvetesi penzmarad. kUlon jogsz. alapjan m6d. tetel 

12. M6dositott penzmaradvany 11310 
13. 12-b61 EO. Alapb61 folyositott peneszk. Maradvanya 

14. 12-bOl kotelezettseggel terhelt penzmaradvany 
12-b61 Szabad penzmaradvany 11 310 

Targy evi 

3 462 
2 000 

157 

0 

5 619 

5 619 

5 691 

52 
5 567 

2. melleklet 
ezer forintban 



S.sz. 
A 
I. 
II . 
Ill. 
IV. 

8 
I. 
II . 
Ill. 
IV. 
V. 

D 
I. 
II. 
Ill. 

E 
I. 
II. 

F 
I. 
II . 
Ill. 

Egyszerusitett merleg 
2013. ev 

Megnevezes Elozo evi 
BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN 
lmmaterialis javak 
T argyi eszki:izi:ik 
Befektett penzugyi eszki:izi:ik 
Uzemeltetesre, kezelesre atadott eszki:izi:ik 

FORGOESZKOZOK OSSZESEN 
Keszletek 
Ki:ivetelesek 
Ertekpapfrok 
Penzeszki:izi:ik 
Egyeb aktfv penzugyi elszamolasok 

ESZKOZOK OSSZESEN 

SAJA T TOKE OSSZESEN 
lndul6 toke 
T okevaltozasok 
Ertekelesi tartalek 

TARTALEKOK OSSZESEN 
Ki:iltsegvetesi tartalekok 
Vallalkozasi tartalekok 

KOTELEZETTSEGEK OSSZESEN 
Hosszulejaratu ki:itelezettsegek 
Ri:ividlejaratu ki:itelezettsegek 
Egyeb passzfv penzugyi elszamolasok 

FORRASOK OSSZESEN 

123 309 
844 

87 249 
1 099 

34 117 

14 544 

787 
8 000 
5 541 

216 

137 853 

123 565 
134 732 
-11167 

13 754 
13 754 

534 

534 

137 853 

Targyev 

3. melleklet 
ezer forintban 

129 093 
565 

94 829 
1 060 

32 639 

6 846 

1 219 
2 000 
3 465 

162 

135 939 

129 356 
134 732 

-5 376 

5 619 
5 619 

964 

964 

135 939 



Bodmer Kozseg bnkormimyzat 2013. evi koltsegvetesi bevetelei, kiadasai elorianyzat csooprtok, kiemelt eloiranyzatok szerint 

Bevetel Kiadas 

2013. evi 2013. evi 2013. evi 2013. evi 
2011. evi 2012. evi eredeti m6ositott 2013. evi 2011. evi 2012. evi eredeti m6ositott 2013. evi 

Megnevezes te1jesites teljesites el6inlnyzat eloiamyzat teljesites teljesites teljesites eloiranyzat eloiamyzat teljesites 
Onkormanyzat jogalkotas 
Miikodesi koltsegvetes 
intezmenyi miikodesi bevetel 0 1 144 5 
tamogatasertekii miikodesi celu bevetel 245 3 444 444 467 
kozhatalmi bevetel 11 5 
intezmenyi miikodesi bevetel 3 6 
szemelyi juttatas 1 340 1 358 1 786 1 983 1 845 
munkaad6t terhel6 jarulekok 344 404 477 530 488 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 3 397 3 129 3 708 4 428 3 069 
tamogatasert. miik. c.kiadas 3 649 3 161 3 957 4 015 3 936 
vegleges miik.celti pe.atadas 
Miikodesi tartalek 2 780 769 0 
Felhalmozasi koltsegvetes 
Targyi eszkoz ertekesites 
beruhazas 250 594 
felha lmozasi c.penzeszkoz atadas 
felhalmozasi tartalek 
felhalmozasi hiany bels6 finanszirozasa penzmaradv. 11 613 
Finanszirozasi koltsegvetes 
Ertekpapir vasarlas 3 000 0 8 000 6 000 
Ertekpapir bevaltas 
ON KENT V ALLALT FELADATOK 
Miikodesi koltsegvetes 
Miikodesi tamogatasok ah-t kiviilre 194 251 214 266 
Onkorm.ig.tev. osszesen 270 627 444 1588 472 12174 8 897 20 922 17 991 9 338 

Onkormanyzatok elszamolasai 
Miikodesi koltsegvetes 
el6z6 evi visszaterites 
helyi ad6k 2 300 3 058 2 500 2 500 3 001 
birsag , p6tlek, egyeb 188 40 0 0 134 
szemelyi j6v.ad6,gepjarmiiad6,term6f6ld szja 7 890 8 696 800 800 874 
normativ a!lami tam 4 838 3 800 8 811 8811 11 834 
normativ kiitott fe lhaszn.tamogatas 1 755 1 117 2 290 3 023 
egyes jovedelemp6tl6 tamogatasok 1 972 
kozpontositott tamogatas 12 
egyeb kozponti tamogatas 11 218 
Onkorm. feladatra nem terv. elsz.ossz.: 16 982 18 913 14 401 15134 15 843 

.. . -----
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Bodmer Kozseg Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi bevetelei , kiadasai elorianyzat csooprtok, kiemelt eloiranyzatok szerint 

Bevetel Kiadas 

2013. evi 2013 . evi 2013. evi 2013. evi 
2011. evi 2012. evi eredeti m6ositott 2013 . evi 2011. evi 2012. evi eredeti m6ositott 2013. evi 

Megnevezes teljesites teljesites el6ininyzat eloiamyzat teljesites teljesites teljesites el6iranyzat el6iamyzat teljesites 

Kozutak, hidak iizemeltetese 
Mukodesi koltsegvetes 
penzforgalomnelki.ili bevetel (penzmaradv.) 
dologi es egyeb f.kiadasok 3 365 127 1 340 776 
Kozutak, hidak iizemeltetese osszesen 3 365 127 1340 776 

Yaros es kozseggazdalkodas 
Mi.ikodesi koltsegvetes 
szemelyi juttatiis 1 425 1 606 1 425 1 558 1 551 
munkaad6t terhelo jiirulekok 369 379 379 415 415 
dologi es egyeb foly6 kiadiisok 383 293 679 679 312 
Felhalmoziisi koltsegvetes 
beruhiiziis 123 
Yaros es kozseggazd. ossz. 2300 2 278 2 483 2 652 2 278 

Kozcelu foglalkoztatas 
Mi.ikodesi koltsegvetes 
Mukodesi celu tamogatiiserteku bevetel 
szemelyi juttatas 
munkaad6t terhel6 jiirulekok 
dologi es egyeb foly6 kiadiisok 
Kozcelu foglalkoztatas osszesen 0 0 0 

Rovidtavu foglalkoztatas 
Mi.ikodesi koltsegvetes 
Mukodesi celu tiimogatiiserteku bevetel 303 
szemelyi juttatiis 287 
munkaad6t terhel6 jiirulekok 39 
dologi es egyeb foly6 kiadiisok 34 
Kozcelu foglalkoztatas osszesen 303 0 360 

Berp6tl6 jutt.hosszabb idejii kozfoglalkoztatas 
Mi.ikodesi koltsegvetes 
Mukodesi celu tiimogatiiserteku bevetel 0 1 196 874 874 522 
szemelyi juttatiis 889 906 906 355 
munkaad6t terhel6 jarulekok 120 122 122 69 
dologi es egyeb foly6 kiadiisok 191 121 121 60 
Kozcelu foglalkoztatas osszesen 0 1196 874 874 522 0 1200 1 149 1149 484 

--
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Bodmer Kozseg Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi bevetelei, kiadasai elorianyzat csooprtok, kiemelt eloiranyzatok szerint 

Bevetel Kiadas 
. 

2013. evi 2013. evi 2013. evi 2013. evi 
2011. evi 2012. evi eredeti m6ositott 2013. evi 2011. evi 2012. evi eredeti m6ositott 2013. evi 

Megnevezes teljesites teljesites el6iranyzat el6iamyzat teljesites teljesites teljesites el6iranyzat el6iamyzat teljesites 

Kozvihlgitasi feladatok 
Mi.ikodesi koltsegvetes 
dologi kiadasok 3 988 4 147 
Felhalmozasi koltsegvetes 
felhalmozasi celu pe. atadas 2 800 2 800 
Mukodesi koltsegvetes 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 501 548 622 622 437 
Kozvihlgitasi feladatok osszesen 501 548 622 622 437 

Telepiih~si hulladek l<ezelese 
Milkodesi koltsegvetes 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 114 147 104 104 117 
Telepiilesi hulladek kezelese osszesen 0 0 114 147 104 104 117 

Szennyviz gyiijtese, tiszt.,elhe1yezese 
Felhalmozasi koltsegvetes 
i.izelemtetesb61 szarmaz6 bevetel 346 86 23 1 23 1 281 
felujitas 231 312 0 
Szennyviz gyiijtese, tiszt.,elhelyez.ossz 346 86 231 231 281 0 0 231 312 0 

6nkormanyzat altai nyujtott Iakastamogatas 
Felhalmozasi koltsegvetes 
adott kolcsonok torlesztese 48 43 40 40 45 
adott kolcsonok 200 0 300 300 0 
Onkormanyzat altai nyiijtott lakastam.ossz. 48 43 40 40 45 200 0 300 300 0 

Nem lak6ingatlan berbeadasa, iizemel. 
Milkodesi koltsegvetes 
intezmenyi milkodesi bevetel 40 29 40 40 615 
onkormanyzatok sajatos milk.bevetele 450 466 489 489 
Nem lal<6ingatlan berbeadasa, iizemel. 490 495 529 529 615 0 0 

Aktiv I<Oriiak ellatasa 
Milkodesi koltsegvetes 
Szocialpolitikai ellatasok egyeb juttatasok 1 048 961 2 017 1 568 1 47 1 
Rendszeres szoc.penzb.eii:Has osszesen 1048 961 2 017 1 568 1471 

Lakasfenntartasi tam. normativ alapon 

3/6 

Letszam 

2011. 2012. 

4. melleklet 
ezer Ft-ban 

20 13. 



Bodmer Kozseg Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi bevetelei , kiadasai elorianyzat csooprtok, kiemelt eloiranyzatok szerint 

Bevetel Kiadas 

2013. evi 2013. evi 2013. evi 2013 . evi 
2011. evi 2012. evi eredeti m6ositott 2013. evi 2011. evi 2012. evi eredeti m6ositott 2013. evi 

Megnevezes teljesites teljesites el6iranyzat el6iarnyzat teljesites teljesites teljesites el6iranyzat el6iamyzat teijesites 
Mukodesi koltsegvetes 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 28 636 650 573 556 
Lakasfenntartasi tam. normativ a. ossz 28 636 650 573 556 

Apolasi dij alanyi jogon 
Mukodesi ki:i ltsegvetes 
munkaad6kat terhel6 jarulekok 209 14 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 873 708 0 59 59 
Apo lasi dij alanyi jogon osszesen 1082 722 0 59 59 

Atmeneti segely 
Muki:idesi ki:iltsegvetes 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 506 631 800 1 105 711 
Atmeneti segely osszesen 506 631 800 1 105 711 

Egyeb onkormanyzati eseti penzb.ellat 
Muki:idesi ki:iltsegvetes 
tamogataserteku miiki:idesi bevetel 
penzforgalom nelki.ili bevetel (penzmaradv.) 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 65 11 
Egyeb onkorm.eseti penzb.elhH ossz. 65 11 

Kozgyogyellahls 
Miiki:idesi ki:iltsegvetes 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 
Kozgy6gyellatas osszesen 0 0 

Mozgaskorlatozottak kozlekedesi tamogatasa 
Miiki:idesi ki:iltsegvetes 
tamogatasertekii miiki:idesi bevetel 7 7 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 7 7 
Mozgaskorlatozottak kozl. Tamogatasa osszes 7 7 7 7 

Rendkiviili gyermekvedelmi tam 
Miikodesi koltsegvetes 
tamogatasertekii mukodesi bevetel 12 35 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 12 70 0 185 185 
Rendkivii li gyermekvedelmi tam osszesen 12 35 12 70 0 185 185 
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Bodmer Kozseg Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi bevetelei, kiadasai elorianyzat csooprtok, kiemelt eloiranyzatok szerint 

Bevetel Kiadas 
,,-

2013. evi 2013. evi 2013. evi 2013. evi 
2011. evi 2012. evi eredeti m6ositott 2013. evi 2011. evi 2012. evi eredeti m6ositott 2013. evi 

Megnevezes teljesites teljesites el6ir{myzat eloiarnyzat teljesites teljesites teljesites eloiranyzat eloiamyzat teljesites 
Ar- es belvizvCdelem 
Mukodesi koltsegvetes 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 120 
Ar- es belvizvCdelem osszesen 120 

Kozponti koltsegvetesi befizetesek 
Mukodesi koltsegvetes 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 3 
Kozponti kiiltsegvetesi befizetesek osszesen 3 0 

Rendkiviili gyermekvCdelmi t!\mogatas 
Mi.ikodesi koltsegvetes 
Miikodesi celu tamogatasertekii bevetel 
szemelyi juttatas 
munkaad6t terhelo jarulekok 
szocialpolitikai ellatasok 5 0 46 46 
Rendkiviili gyermekvCdelmi tamogatas 0 0 0 5 0 46 46 

Egeszsegiigyi es mas fertozesveszelyes hulladek begyiijtese 
Mi.ikodesi koltsegvetes 
Mukodesi celu tamogataserteku bevetel 
intezmenyi miikodesi bevetel 4 
munkaad6t terhelo jarulekok 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 100 114 114 61 
Egeszsegiigyi es mas fertozesveszelyes hulladek bE 0 4 100 114 114 61 

Rovid idOtartamti kozfoglalkoztatas 
Mi.ikodesi koltsegvetes 
Miikodesi celu tamogatasertekii bevetel 0 0 223 
szemelyi juttatas 
munkaad6t terhelo jarulekok 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 40 151 
Rovid idotartamti kozfoglalkoztatas 0 0 0 0 223 0 40 0 0 151 

Ut, aut6palya epitese 
Felhalmozasi koltsegvetes 
Feluj ftas 0 10 030 10 342 
Ut, autopa lya epitese osszesen 0 0 0 10 030 10 342 
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Bodmer Kozseg Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi bevetelei, kiadasai elorianyzat csooprtok, kiemelt eloiranyzatok szerint 

Bevetel Kiadas 

2013. evi 2013. evi 2013. evi 2013. evi 
2011. evi 2012. evi eredeti m6ositott 2013. evi 2011. evi 2012. evi eredeti m6ositott 2013.evi 

Megnevezes teljesites teUesftes el6in1.nyzat eloiamyzat teljesftes teljesites teUesftes el6iranyzat el6iamyzat teljesites 
Forgatasi celii finansz.miivelet 
Miikodesi koltsegvetes 
intezmenyi mi.\kodesi bevetel 0 6 000 7140 
Forgatasi celii finansz.miivelet osszesen 0 6 000 7140 

Tamogatas celii fin. miiveletek 
Miikodesi koltsegvetes 
Maradvany igenybevetele 13 000 13 754 13 754 
Tamogatas celii fin. Miiveletek osszesen 13 000 13 754 13 754 

Civil szervezetek miikodesi tamogatasa 
Mi.\kodesi celu penzeszkoz atadas aht- kiviilre 264 
Civil szervezetek miil<odesi tamogatasa osszesen 264 
Fiiggo, atfut6 kiadasok/ bevetelek 2 17 -1 71 -54 
Onkormanyzat osszesen 18 458 21406 29 519 38150 38 897 18 540 16 447 29 519 38150 27 222 
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Targy: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095 

e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 30-i nyilvanos iilesenek 
4. napirendi pontjahoz 

A 2013. evi belso ellenorzesrol kesziilt intezkedesi terv vegrehajtasa 

Az eloterjesztest kesz£tette: dr. Filler Laszlo onkormanyzati es tarsulasi irodavezeto 
Eloterjeszto: polgarmester 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

Kissne Leviczky Eva bels6 ellenor 2013. evben elvegezte a Csakvari Ki:izi:is Onkormanyzati Hivatalnal Bodmer 
Ki:izseg Onkormanyzata tekinteteben , az allami normativ tamogatasok igenylesenek, tervezesenek rendje" cimet 
visel6 ellenorzest 
(Az ellenori jelentes az eloterjesztes mellekletet kepezi.) 

A bels6 ellenorzes a megvizsgalt dokumentumok alapjan a ki:ivetkezoket allapitotta meg: 

A Csakvari Ki:izi:is Onkormanyzati Hivatal Penzugyi Irodaja Bodmer Ki:izseg Onkormanyzata 2013. evi 
ki:iltsegvetes beveteleinek tervezesehez a jogszabalyoknak megfeleloen keszitette el a normativ tamogatasok 
megalapoz6 felmereset, amelyet hataridoben le is adott a Magyar Allamkincstamak. 

A lefolytatott vizsgalat javasolta, hogy a ji:ivoben minden adatm6dositast, felmerest, ami az allami 
tamogatasokban valtozast eredmenyez, hitelt erdeml6 igazolasokkal tamasszak ala. 

Kiili:in kiemelte, hogy alljon rendelkezesre ellen6rizhet6 szamitasi anyag es kiti:ilti:itt adatlap, tovabba azt, hogy 
kiemelt hangsulyt kell fektetni a vezetoi es munkafolyamatba epitett ellenorzesre, az informaci6 aramlas 
miiki:idtetese erdekeben, hogy a nyilvantartasok es dokumentumok pontosak, az adatok egyertelmiiek legyenek. 

Hatarozati javaslat: 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
/2014.(1V.30.) hatarozata 

belso ellenorzesi intezkedesi terv meghatarozasar61 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepvisel6-testiilete az onkormanyzat 2013 . evi bels6 ellenorzesi 
feladattervet egy ellenorzesi teriilettel: 

,az allami normativ tamogatasok igenylesenek, tervezesenek rendje" j6vahagyja, az ellenorzesi jelentesben 
javasolt intezkedesi tervet az alabbiak szerint elfogadja: 

1. A j6v6re nezve az adatm6dositasokat, felmereseket - amelyek az allami tamogatasokban valtozasokat 
eredmenyezhetnek - hitelt erdem16 igazolasokkal kell alatamasztani. 

2. A vezetoi es munkafolyamatba epitett ellenorzest ki kell terjeszteni annak erdekeben, hogy a 
nyilvantartasok es dokumentumok pontosak, az adatok egyertelmiiek legyenek. 

Felelos. Polgarmester, penzugyi irodavezet6 
Hatarido: 2014. junius 30. 

Bodmer, 2014. aprilis 11. 

Balogh Istvan sk. 
polgarmester 



Csakvar Onkormanyzati Tarsulas megbiz<isab61 

Ik ' ' ~~ ~Yt - J_ <d· /20 13 tatoszam: ............ · r , . 

Ellenorzesi jelentes 

Ellenorzott szerv megnevezese: 

Bodmer Kozseg Onkonminyzat 8085. Bodmer, Vasvari Pal u 58. 

Ellenorzes targya: 

A Csrikwiri Kozos Onkornuinyzati Hivatabuil Bodmer Kozseg Onkormanyzat vizsgalata 

> Az riflami normatfv Mmogatdsok igenylisenek, tervezesenek rendje 

a Wrvenyi eloirasok betartasaval t6rtent-e. 

Ellcnorzes tipusa: 

Megbizhat6sagi, szabalyszeriisegi ellenorzes. 

Az ellenorzesre vonatkoz6 jogszabalyi felhatalmazas megjelolese: 

A koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso ellenorzeserol sz616 370/2011. 

(XII. 31.) sz. Konnanyrendelet ertelmeben. 

Szakmai vonatkozas tekinteteben: 

Az allamhaztartasr61 sz616 1992. evi XXXVIII. Torveny (Aht.), 

Az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi CXCV. Torveny (Aht.2) 

Az allamhaztartas mt\kOdesi rendjerol sz6!6 292/2009. (XII. 19.) Kormanyrendelet (Amr.), 

Az allamhaztartasr6l sz616 tOrveny vegrehajtasar6l sz616 368/20 ll.(XII.31.) Korm.r. (Avr.) 

A szamvitelrol sz616 2000. evi C. Torveny (Szamv.tv.), 

Az allamhaztartas szervezetei beszfunolasi es konyvvezetesi kotelezettsegenek sajatossagair6l 

sz616 249/2000. (XII. 24.) Kormfu1yrendelet (Ahsz.) ertelmeben. 

Ellenorzott idoszak: 2013 . I. feJev. 

Ellenorzcs m6dszere: 

I-Ielyszini ellenorzes, a Wrvenyesseget igazol6 dokumentumok attekintese es a szakmai 

dokumentaci6 elemzese, sz{unviteli nyilvantartasok, folyamatok es rendszerek mukodesenek 

vizsgalata, kozvetlen megfigyelesen alapul6 felmeres, interjU. 

Az ellenorzes elvegzesehez a sziikseges adatokat es nyilvantartasokat, valamint a kapcsol6d6 

informaci6kat a hivatal szolgaltatta. 

A vizsg{llatot vegzo neve: 

Regisztraci6s sz{una: 

Az ellenorzesben kozremukodott: 

A megbfz6level szama: 

Kissne Leviczky Eva regisztralt belso ellenor, 

5113628, 

Kiss Istvan kozgazdasz, szakerto 

~t~.t~~-~1 /2013 
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Reszletes megallapitasok 

Az lillami tamogatasok tervezesenek, az eloiranyzatok felhasznalasanak elszamolasa, 

vegrehajtasanak szabalyozottsaga, szabalyszeriisege. 

A helyi onkormanyzatok feladatai 2013-ban jelentosen valtoztak. A valtozas tobb terliletet 

rintett . Hatalyba lepett a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 torveny nagy resze 

kiveve azokat a szaba.Iyokat, melyek csak a 2014. evi onkormanyzati valasztasokat kovetoen 

hatalyosak). Eletbe lepett a koznevelesi tOrveny, valamint a janisokr61 sz616 torveny is. Az 

onkormanyzatok finanszirozasi rendszere is jelentos valtozason ment at, egyes 

tevekenysegeket feladatfinanszfrozassal tamogat a kozponti kult~egvetes, melynel figyelembe 

veszik az onkormanyzatok jovedelemtermclo kepesseget is. A kozponti koltsegvetesbOI a 

20 12. evinek csak mintegy 61 %-a all az onkormanyzati rendszer rendelkezesere. A 

Jegnagyobb valtozast a pedag6gusok allami alkalmazotta valasa jelenti, de az allamigazgatasi 

feladatok is atrendezodtek. 

A kozponti koltsegvetesb61 szannaz6 tamogatasok fornlsosszetetele is jelentosen m6dosult. A 

feladatellatast szolgal6, eddig az onkormiinyzatolmak atengedett forrasok nagyobb resze, 

illetve egyeb, feladathoz szorosan nem kotodo tiimogatasok egy resze is atininyitasra keri.ilt a 

kozponti koltsegvetesbe. 

A valtozasokkal parhuzamosan, a megmarad6 feladatok tekinteteben a forrasszabalyozas 

atalakult. Uj finanszirozasi stmktcira jott tetre, mely elszakad az eddigi, - jellemzoen 

normativ - tamogatasi rendszertol. Kiemelkedo szerepet kaptak az agazati feladat

meghat<1rozasok, a kotelezo onkonnanyzati feladatok es helyi kozligyek szetvalasztasa. 

J ellegiikbol fakad6an ugyanis az egyes kozszolgaltatasok eltero finanszirozasi technikiit 

igenyelnek. 

A helyi onkormanyzatok szamara k6telez6 feladatot tovabbra is tOrveny frhat elo, az 

onkormimyzatok eltero adottsagait (gazdasagi teljesitokepesseg, lakossagszam, a kozigazgatasi 

teri.ilet merete) is figyelembe veve. 

Az Motv. szerint a !telyi koziigyek, il!etve a helyben biztosftlzat6 koifeladatok 2013-to/: 

telepi.ilesfejlesztes, telepulesrendezes, telepiilesi.izemeltetes (koztemetok, kozvilagitas, 

kemenysepres, stb.), 6vodai ellatas, szocialis, es gyennekj6leti szolgaltatasok es ellatasok, 

egeszsegligyi alapellatas (haziorvosi, fogorvos, stb.), az egeszseges eletm6d segfteset celz6 
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szolgaltatasok, kornyezet-egeszsegi.igy (pl. koztisztasag, rovarirtas), kultunilis szolgaltatas 

(konyvtar, kozmiivelodes, eload6-muveszet tamogatasa, stb.) 

Sziikseges volt az onkormanyzatok penziigyi-gazdasagi helyzctenck megszilardftasa, 

biztosabb alapokra helyezese, a normativ tamogatasi rendszer helyett egy uj 

fcladatfinansziroz6 rendszer kiepitese - kotOtt finanszfrozasi met6dusokkal - az 

onkormanyzatok ad6ssagallomanyanak radikalis csokkentese, valamint a gazdalkodas 

folyamatok ellenorzesenek szigoritasa. 

A mindenkori eves kozponti kOitsegvetesi tOrveny hahirozza meg az onkormanyzati 

feladatok elllitasahoz biztositott targyevi koltsegvetesi fomisokat es azok igenybevetelenek 

felteteleit. Igy t6bbek kozott az altalanos - feladatellataslzoz nem kotott tamogatasokat -, a 

fe/adatelhitas/wz kotott trimogatasokat, a kormanyzati elkcpzelesekhez lgazod6 fejlesztesi 

tcimogatasokat, a tdrsult feladatellatast szolga/6 tamogatrisokat, a mflkodlfkepesseg 

meg!!rzese!tez sziikseges tdmogatdsokat. 

A koltsegvetes tervezesehez a helyi onkormanyzat koltsegvetesi beveteleinek es kiadasainak 

meghatarozasat a 368/201l.(XII.31.) Konn. rendelet 24.§ (1) es (2) bekezdese tartalmazza. 

,(1) A helyi onkormanyzat koltsegvetesi bevetelei es koltsegvetesi kiadasai kozott kell 

megtervezni 

a) a helyi onkormanyzat beveteleit - igy ki.ilonosen a helyi ad6beveteleket, normatfv 

hozzajarulasokat, tamogatasokat, a kozponti koltsegvetesbOl szarmaz6 egyeb koltsegvetesi 

tiunogatasokat -, elki.ilOnitetten az eur6pai uni6s forrtisb61 finanszirozott tamogatassal 

megval6sul6 programok, projektek beveteleit." 

Az onkormanyzat a feladatmutat6k szerint jar6 normatfv tamogatasokat - a koltsegvetesi 

Wrvenyjavaslat alapjim, annak orszaggyuleshez t6rten6 benyujtasat kovetoen igenyli meg a 

kozponti koltsegvetesbol a Magyar Allamkincstaron kereszttil. 

A jogosultsagi feltetelekrol es az igenyles lebonyolitasanak rendjerol a mindcnkori 

koltsegvetesi t6rveny 2.sz, 3.sz., 8.sz, melleldetei, valamint a Nemzetgazdasagi Miniszterium 

ad tajekoztatast. 
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1) A fcladatfinanszirozas tervezese 

1.1. az rillami normativ tamogatrisok megalapoz6 felnufrese 

Az onkorm{myzati hivatalban ellenorzesre keri.ilt a 2013. evi koltsegvetes nonnativ 

tamogatasb61 szarmaz6 beveteleinek tervezesehez az allami normativ tamogatasok megalapoz6 

felmerese, ami a fentijogszabalyi hatter figyelembevetelevel keszult. 

A hivatal 20 12.11.13.-an elkeszitette es a Magyar Allamkincstar fele elektronikus uton 

tovabbitotta a 2013. evi megalapoz6 felmerest. A felmeresben mutat6szamok nem kerilltek 

rogzitesre, mivel a telepuh~sen intezmeny nem mukodik, amihez normativ t{unogat<'ts 

igenyelheto lett volna. A megalapoz6 felmeres osszesitojeben a 2013. evi koltsegvetesr61 sz616 

20 12.evi CCIV. tOrveny biztositotta tamogatasok jclcnnck meg, mely osszegek kuzpontilag, -

az onkonn{myzat 2011 . evi beszamol6ja alapjan- keri.iltek meghatarozasra. 

A megalapoz6 felmeresben az al<!bbi ellatand6 ieladatokra vehet igenybe normativ tamogatast 

az onkormanyzat: 

I. A helyi onkormanyzatok mukodesenek altalanos tamogatasa 

I. !.a) Onkormanyzati hivatalmukodesenek tamogatasa 2.809.573 .-

I. l.aa) 2013 .ev else negy h6napjanak atmeneti tamogatasa 

- elismert hivatali letszam alapjim 2.809.573.-

I.I.b) Telepiiles- uzemelteteshez kapcsol6d6 feladatellatas 

tamogatasa osszesen 3.041.275.-

I.l .ba) Zoldteriilet- gazdalkodassal kapcsolatos feladatok 1.55 I .592.-
-
l.l .bb) Kozvilagitas fenntartasanak tamogatasa 573.500.-

I.l .bc) Koztemeto fenntartassal kapcsolatos feladatok tamogatasa 816.183.-

Ll. bd) Kozutak fenntartasanak tamogatasa I 00.000.-

I. I.e) Beszamitas osszege ( csokkento tetel) 891.215.-

l.l.a)-c) (1) 2013. aprilis 30.-aig az I.l.a-c) jogcimen nyujtott 

eves tamogatas osszesen 4.959.633.-

I.l.d) Egyeb kotelezo onkormanyzati feladatok tamogatasa 3.000.000.-

III.2. Hozzajarulas a penzbeli szocialis ellatasokhoz 568.558.-

Normativ Tamogat!'is mindosszesen 8.528.191.-
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A normativ rillami tamogatrist bejolyriso/6 szervezeti tenyezffk: 

., A telepiilesi onkormanyzat nem rendelkezik hivatallal, munkajat a Csakvari Kozos 

C)nkonminyzati Hivatallatja el. 

A hozzajarulas a penzbeli szocia!is el!atasokhoz tamogatas megalapozasahoz a 2012. evi 

szocialis ellatasok kifizeteserol keszi.ilt analitikus nyilvantartas rendelkezesre all. A Magyar 

Allamkincstar ennek alapjan sziunolja a tamogatas osszeget. 

Bodmer Kozseg Onkormanyzat Kepvisel6 -testtilete az onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi 

koncepci6jat megtargyalta es 64/2012.(XI.28.) sz. hatarozataval elfogadta. 

A koncepci6ban rogzitettek azon bazisadatokat, ami alapjan a tervezes elkeszithet6. A 

bevetelekne! nonnativ all ami tamogataskent 7 .080eFt keri.ilt beepitesre. A varhat6 2013. evi 

koltsegvetesi f6osszeget 27.525eFt-ban hataroztak meg. A koncepci6 targyalasanal reszletesen 

meghat:irozt:ik feladatonkcnt a bcveteleket, kiadasokat. Az aJalokat a jegyzokonyv mellekletet 

kepez6 l.sz. mellekletben rogzitettek, ami tartalmazza a 2012. evi bazisadatokat is. 

A koncepci6 alapjan elokeszitett koltsegvetest Bodmer Kozseg Onkormrinyzat Kepvise!O -

tcstiilete megtargyalta es 2/2013 .(II.25 .) onkormanyzati rendeletevel az alabbi osszegekkel 

16.519 eFt koltsegvetesi bevetellel, 

29.519 eFt koltsegvetesi kiadassal, 

- 13.000 eFt koltsegvetesi egyenleggel 

4.740eFt mukodesi hiannyal, 

8.260eFt felhalmozasi hiannyal 

allapitotta meg. 

A 13.000eFt hiany fedezetet az elolo evi felhalmozasi penzmaradvanyb61 biztositotta. 

Az onkormanyzat a koltsegvetesi tamogatasokat a 2013. evi koltsegveteseben azon feladatok 

finanszirozasara iranyozta el6, amire kapta. 

2) A nonnativ allami hozzajaruhis elszamolasa 

Az Onkormanyzat a 2013 . evi megalapoz6 felmeres e16lapjan jelezte, bogy az onkormanyzat 

adatszolgaltatasa a mutat6szamfelmercs kereteben nemleges. 
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A bcvetelck igy: 

-normativ timogatas 8.810 eFt, 

-normativ kotbttfelhaszn .(kiegeszit6 jovedelemp6tl6 tamogatas ) 2.291 eFt 

Osszesen 11.101 eFt 

Megalapoz6 felmeres szerinti t<hnogatasok osszesen 8.528 eFt 

Megti/lapftas: a Magyar Allamkincstrir felmerf! osszesftffjeben szereplf! 8.528eFt 

trlmogatfissal szemben 282 eFt -a! tobb 8.81 OeFt tamogatris keriilt a beveteli elf!iranyzatokba 

all ami t/imogataskint. Beepftisre keriUt tovribba 2.291 eFt normat{v kiitott felhaszna.hisli 

ltlmugattis, amelylzez megalapoz6 dokumentum nem all rendelkezesre. 

A tervezett normativ tamogatasok mint bevetelek az onkonnanyzat kotelez6 feladatainak 

ellataSclra kiadasi eloin'inyzatban felhaszmllasra keriiltek. A felhalmozas nelkiHi kiadasok 

18.739 eFt, mellyel szemben normativ tamogatasok 11.101 eFt es sajat bevetelek 5.418 eFt 

(isszesen 16.519 eFt ami igazolja, hogy a normativ tamogatasok es a sajat bevetelek egylittesen 

sem fedezik az onkormanyzat kotelez6 feladatokra el6iranyzott kiadasait. A hianyt az el6z6 

evek tartalekaib61 fedeztek. 

2013. jlmiusi 1. hahiridos felmeres 

J(miusi felmeres nem volt, erre vonatkoz6 adatok nem allnak rendelkezesre. 

Az onkonnanyzat 2013.09.11.-i nyilvanos iilesen megbirgyalta a 2013. evi l<oltsegvetcs I. 

felevi alakulasat. 

A tervezett kiadasok 43,51 %-ban teljesiiltek a bevetelek 61,11 %-os teljesitesevel szemben. 

A beszamol6ban az elsff fiievben realizalt, beerkezett allami tamogatasok a Magyar 

Allamkincstar m6dosit6 adatainak figyelembevetelevel az Onkormanyzatok koltsegvetesi 

tamogatasa cimsz6 alau 11.508eFt tervel szemben 5.904eFt 51.3% volt, ami az id6aranyos 

teljesitesnek megfelel6. 

Az osszes bevetel id6aranyos magas tulteljesiteset az eredmenyezte, hogy az els6 felevben a 

mukodesi bevetelek 96, 19%-ban teljesiiltek. A Mi.ikodesi koltsegvetesi bevetelek igy 

osszessegeben 60,29%-ban realizal6dtak. A feleves beszamol6 szerinti bevetelek es kiadasok 

teljesitese az alabbiak szerint alakult. 
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Kiaclasok Eredeti MAK Teljesites Teljesites 

eloininyzat beszamol6 eFt % 

eFt m6dositott 

eir. eFt 

Mt\kodesi koltsegvetesi kiadasok ossz. 20.988 21.395 8.138 38.04 

Felhalmozasi kiadasok osszesen 8.531 8.531 0 0 

Kia(hisok osszcsen 29.519 29.926 13.020 43,51 

~-Bevetelek 

Mt:\kodesi koltsegvetesi bevete1ek 16.248 16.655 10.042 60,29 

osszesen 

Fclhalmozasi kol tsegvetesi bevetelek 271 271 176 54,94 

osszesen 

Finanszfrozasi bevetelek osszesen 13.000 13.000 8.000 

Bcvetclek osszesen 29.519 29.926 18.287 61,11 

A m6dositott eloinl.nyzatban 407eFt tabblettiunogatas van, ami a 184eFt p6tel6iranyzat 

berkompenzaci6ra es 223eFt szerkezetatalakitasi tartalekra kapott p6ttamogatas osszege. A 

kapott p6ttamogatasokr6l igazol6 dokumentum nem alit rendelkezesre. 

3.) A feladatfinanszirozas vegrchajtasanak szabalyozottsaga 

A helyi onkormanyzatok gazdalkodasara vonatkoz6 szabalyozas nagymertekben szerteagaz6. 

Az onkonm1nyzati gazdalkodas alapjait az onkormanyzati torveny foglalja keretbc azaltal, 

bogy rendelkezik a teleptik~si es tertileti onkonnanyzatok altal e11atand6 feladatokr6l, 

szabalyozza a tervezessel, vegrehajtassal es ellenorzessel osszeftiggo alapveto kerdeseket, 

valamint tartalmazza a vagyon feletti gazdalkodas elveit es az onkormanyzatok koltsegvetesere 

es zarszamadasara vonatkoz6 rendelkezeseket. 

A vezetes kepesseget a megfelelo dontesek meghozatalara alapvetoen befolyasolja az 

informaci6 minosege, amely magaban hordozza azt a kovetelmenyt, hogy az informaci6nak 

megfelelonek, idoben rendelkezesre all6nak, aktualisnak, pontosnak es elerhetonek kelllennie. 

A hatekony kommunikaci6 lefele, horizontalisan es felfele ininyul6 informaci6 aramoltatast 

jelent a szervezetben, annak minden reszeben es teljes struktunijaban. 
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A koltsigvetisi szerv vezet(/je koteles 

~*- olyan rendszereket kialakitani is mifkodtetni, melyek biztosftjak, hogy a megfelelo 

infonmlci6k a megfelelo idoben eljutnak az illetekes szervezethez, szervezeti egyseghez, 

illetve szemelyhez, 

"J"' olyan monitoring rendszert mukodtetni, mely lehetove teszi a szervezet tevekenysegenek, 

a celok megval6sitasanak nyomon koveteset 

Belso kontroll rendszer miikodtetese 

A belso kontrollrendszer a kockazatok kezelese es targyilagos bizonyossag megszerzese 

erdekeben kialakitott folyamatrendszer, amely azt a celt szolgalja, hogy megval6suljanak a 

kovetkez6 celok: 

a) a mukodes es gazdalkodas soran a tevekcnyscgckct szabalyszeruen, gazdasagosan, 

hatekonyan, eredmenyesen hajtsak vegre, 

b) az elszamolasi kotelezettsegeket teljesitsek, es 

c) megvedjek az er6fornisokat a vesztesegektol, karokt6l es nem rendeltetesszeru hasznalatt6l. 

A IGizos Onkonm1nyzati Hivatal belso kontrollrendszere tartalmazza mindazon elveket, 

elj{misokat es bels6 szabalyzatokat, melyek alapjan a Kozos Onkormanyzati Hivatal 

crvenyesiti a feladatai ellatasara szolgal6 eloiranyzatokkal, letszammal es a vagyonnal va16 

szabalyszerft, gazdasagos, hatekony es eredmenyes gazda.Ikodas kovetelmenyeit. 

Ajegyz6 a belso kontrollrendszer fejlesztese soritn az allamhaztartasi ki.ils6 ellen6rzest es bels6 

e1len6rzest vegzo szervek altai megfogalmazott ajanlasokat es javaslatokat szem elott tartja. 

Csiikviir Kozos Onkomui.nyzati Hivatala dolgoz6i munkajukat a jogszabalyokban foglalt 

kovctelmenyek, a strategiai celok teljesftese erdekeben a vezetes alta! kiadott be!s{f 

szab/tzvzatok alapjan vegzik. A vezetes gondoskodik arr61, hogy az altalanos es specialis 

kovetelmenyeket, magatartas-szabalyokat 1eir6 szabalyzatokat minden munkatars igazolhat6an 

megismelje. Az egyenre szabott feladatokat a munkakori leirasok, valamint az Ogyrendben 

foglalt in\sbeli megbizasok tartalmazzak. A Kozos Onkonnanyzati Hivatal belso 

szabalyzatainak, jegyzoi es polgarmesteri utasitasainak jegyzeket az SZMSZ mellekletei 

tartalmazzak. 

Az el6z6 ellenorzes megallapitotta, hogy a hatalyban Ievo szabalyzatok alaki-, formai-, tartalmi 

szempontb61 atdolgozasra, kiegeszftesre szorulnak, (vagy uj szabalyzatokat kell keszfttetni a 

jelentesben leirtak szerint). 
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KotelezettsegvMlahis nyilvantartasa 

A hivatal penziigyi irodaja analitikus nyilvantartast vezet a kotelezettsegvallalasokr61 ugy, 

hogy a CORSO szamit6gepes konyvelesi program penzugyi programja automatikusan 

nyilvantartast vezet szallit6kkent a teljesftett fizetesek.r61, a fenmlll6 tartozasokr61 havi 

bontasban. 

Kifogaso/ja a vizsgdlat, hogy ezeket az adatokat a hivatal nem haszna.Ija es teljes melysegeben 

nem is ismeri, hogy mit tud igazan ez a program. Ennek oka, a helyszfni infonmici6 alapjan: a 

munkaero hiany, valamint a programot hasznal6 munkatarsak hianyos ismerete a program 

teljeskor(\ alkalmazasa, hasznalata vonatkozasaban. 

K<ivetke7.tetcsck, javaslatok 

A bels6 ellen6rzes a rendelkezesre bocsatott dokumentumokat felulvizsgalta. Megallapitasait a 

kovetkez6kben foglalja ossze: 

C'stikvrir Kozos Onkormanyzati Hivatal Penziigyi Irodaja a Bodmer Kozseg Onkmmimyzata 

2013. evi koltsegvetes beveteleinek tervezesehez a jogszabalyoknak megfelelOen keszitette el a 

nonnativ tamogatasok megalapoz6 felmereset, amit hatarid6re a Magyar Allamkincstarnak 

leadott. A tamogatasok evkozi m6dosftasair61, a MA.K p6tel6iranyzatair61 dokumentaci6 nem 

Mit rendelkezesre. 

Javasolja a vizsgMat, hogy: 

> minden adatm6dositast, felmerest, ami az allami tamogatasokban valtozast eredmenyez 

hitelt erdeml6 igazolasokkal tamasszak ala, melyek a m6dosftasok es felmeresek 

mellelcletet kepezik. 

Ki.ilonosen fontos, bogy rendelkezesre alljon ellenlfrizhetlfsrAmfffisi anyag, kitoltott adatlap a 

feladat finanszfrozas tervezesenek, elszamolasanak ellenlfrzeseltez. A KGR-b6l kinyomtatott 

osszesito hozzacsatolva a megfelel6 statisztikak kepezik az ellenorzes alapjat. 

Kiemelt hangsulyt kell fektetni a vezetoi es a munkafolyamatba epitett ellen6rzesre, az 

informaci6 aramlas mukodtetese erdekeben, hogy a nyilvantartasok es dokumentumok 

pontosak, az adatok egyertelmuek legyenek. 
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Az ellenorzes megallapitasai kozi.il kiemelt jelentosegiinek minosiiiO megallapitas bogy: 

~ rendelkezesre alljon ellenlfriz!t.eto szrimftasi anyag, kitoltott adatlap a 

feladatfinanszirozas tervezesenek, elszamolasanak ellenorzesehez; 

> kiemelt hangstilyt kell fektetni a vezetoi es a munkafolyamatba epitett ellenlfrzesre, az 

informaci6 aramlas mukodtetese erdeh~ben, hogy a nyilvantartasok es dokumentumok 

pontosak, az adatok egyertelmuek legyenek. 

Az ellenorzott idoszak alatt a hivatalban lev6 vezet6: a jegyzo. 

Ajelentesben leirt megallapitasokrajavaslat: intezkedesi terv keszitese. 

1 ~ 
Kiss~~:i~< 

belso ellenor 
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CSA.KV ARI KOZOS ONKORMANYZA Tl HIVATAL JEGYZOJETOL 
8083 Csakvar, Szabadsag ter· 9. tel : 22/582-310 fax: 22/354-135 

www.csakvar.hu e-mail : jegyzo@csakvar.hu 

8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 
tel: 22/582-956 

www. vertesboglar.hu 

8083 Csakvar, Szabadsag ter 9. 
tel: 22/582-310 
www.csakvar.hu 

ELOTERJESZTES 

8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58. 
tel/fax: 354-1 35 

www.bodmer.hu 

A KepviseiO-testiilet 2014. aprilis 30-i nyilvanos iilesenek 
5. napirendi pontjahoz 

A kozseg belteriileti rendje, a koztisztasagi helyzete 

Az eloterjesztest kesz[tette: .Dornyine Szekeres Erika 
Eloterjeszto: jegyzo 

Tisztelt Kepvisel6-testiilet ! 

A "kozseg belteriileti rendje, a koztisztasag helyzete" napirenddel kapcsolatban az alabbiakban teszem 
meg beszamol6mat: 

Bodmer Kozsegben a kozteriiletek es a maganteriiletek az ev nagy reszeben rendezettek, a telepiiles 
belteriileten tisztasag van. 

Bodmer kozsegben kozteriileteinket egy f6 alland6 alkalmazott tartja rendben, aki a ra bizott 
feladatokat az ev nagy reszeben egyediillatja el, es a telepiiles mindig rendezett. 
Az un. ,Teli kozfoglalkoztatas" kereteben 2013.november 1-t6llepcs6zetes beleptetessel 2014.aprilis 
30-ig tobb kozfoglalkoztatott lett alkalmazva. November h6napban 2 noi munkaero az id6seket 
latogatta, illetve megoldottak az ebosszeirast a telepiilesen. Ok a tovabbiakban kepzesben vettek reszt 
marcius 31-ig. Koziiliik az egyik foglalkoztatott elhelyezkedett, igy helyette felvettiink egy n6i 
dolgoz6t, aki az id6skoruak ellatasaban segitett, illetve helyettesitette az alland6 alkalmazottat is 
szabadsaga idejen. 2014.februar 1-tol 1 ferfi munkast alkalmaztunk, aki a sorpadokat ujitotta fel, es 
egyeb feladatokat latott el. A kepzes utan aprilis h6napban visszajott dolgozni az utols6 h6napra 1 n6i 
alkalmazott, akinek a polgarmester adott feladatot. A teli kozfoglalkoztatasi program 100 %-ban 
tamogatott volt es egyeb koltsegekre- munkaeszkoz vasarlasra is kaptunk tamogatast, arnit az 
onkormanyzat igenybe vett. 
A 2014. evi kozmunka tovabbi lehetosege, egyenl6re nem ismert. Amennyiben lesz lehet6seg a nyari 
es az oszi idoszakban meg szeretne az onkormanyzat kozmunkast foglalkoztatni. 
A kozmunkasokat a polgarmester feliigyelete mellett foglalkozatjuk a szamukra keszitett munkakori 
leiras alapjan. Munkaberiiket visszaigenyelhetjiik az allamt61 a Munkaiigyi Kozpont Bicskei 
Kirendeltsege altai. 
Az alland6 es a hatarozott id6re foglalkoztatott alkalmazottak vagjak a fuvet, sovenyt nyimak, 
kapalnak, karban tartjak az ut menti arkokat, padkakat, ontozik a viragtart6kba kiiiltetett muskatlikat a 
f6ut mellett. 6sszel a faleveleket gyiijtik ossze, az ut menti fak agait kiigazitjak, es apr6bb 
karbantartasokat is elvegeznek. 



Az elmult evben az 6nkonm1nyzat a teli kozfoglalkozatas kereteben dolgoz6val elvegeztette eb 
osszeirast. 

A tiizgyujtrissal, kerti hulladek tiizelrfsevel eddig nem voltak gondok, nem erkezett bejelentes 
ti.izelessel kapcsolatban. 

Megoldand6 feladatok: 
A felszini vizelvezetes a telepiiles egeszere tovabbra 1s tervezheto lenne, ha lesz erre palyazati 
lehetoseg. 

A tajekoztat6b61 kideriil, hogy nines nagy problema a kozteriiletek tisztasagaval. A lakossag 
tobbsegeben iigyel a kulturalt komyezet kialakitasara es vigyaz is erre. Az onkormanyzat altai alapitott 
elismeres is ezt a celt szolgalja, a kulturalt komyezetli lak6h3z cim adomanyozasaval. 

Kerem sziveskedjenek a tajekoztat6t megvitatni es elfogadni. 

Csakvar, 2014.aprilis 24. 

Tisztelettel: 

T6th Janosne sk. 
jegyzo 



*1* w Bodmer Kozseg Onkormanyzata 
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095 

e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. aprilis 30-i nyilvanos iilesenek 
6. napirendi pontjahoz 

Targy: Helyi ado es gepjarmiiad6 tartozas kozzetetele 

Az eloterjesztest keszitette: Dr. Szollosy Tamas !gazgatasi irodavezeto 
T6th Janosnejegyzo Eloterjeszto: 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

Az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. torveny 55/B § (1) bekezdese szerint az onkormanyzati 
ad6hat6sag helyi ad6 es gepjarmi.iad6 vonatkozasaban a szazezer - maganszemelyek eseteben az 
otvenezer - forintot elero, 90 napon keresztiil folyamatosan fennai16 ad6tartozassal rendelkezo ad6z6 
nevet ( elnevezeset), lak6helyet, szekhelyet, telephelyet, ad6azonosit6 szamat es az ad6tartozas 
osszeget a helyben szokasos m6don kozzeteheti. 

Kerem a tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy a fentiek alapjan sziveskedjenek megvitatni es 
velemenyezni, hogy Bodmer Kozseg Onkormanyzata elni kivan-e a melleklet szerinti ad6tartozasok 
kozzeteteli lehetosegevel. 

Bodmer, 2014. aprilis 29. 

Hatarozati javaslat: 

Balogh Istvan sk. 
polgarmester 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete 
.. ./2014. (IV.30.) hatarozata 

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. 
torveny 55/B § (1) bekezdese alapjan kozzeteszi az onkormanyzati ad6hat6sag helyi ad6 es 
gepjarmi.iad6 vonatkozasaban a szazezer- maganszemelyek eseteben az otvenezer- forintot elero, 90 
napon keresztiil folyamatosan fennall6 ad6tartozassal rendelkezo ad6z6 nevet ( elnevezeset), 
lak6helyet, szekhelyet, telephelyet, ad6azonosit6 szamat es az ad6tartozas osszeget. 
Felkeri a jegyzot, hogy a kozzetetelrol a helyben szokasos m6don, az onkorm<'myzat hivatali 
epiiletenek hirdet6 tabl<'tjara torten6 kifiiggesztessel gondoskodjon. 

Hatarido: 2014.04.30. 
Felelos: jegyzo 



Melleklet 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanal az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. torveny 55/B § (1) 
bekezdese szerinti, helyi ad6 es gepjarmuad6 vonatkozasaban a szazezer - maganszemelyek eseteben 
az otvenezer - forintot elero, 90 napon keresztiil folyamatosan fennall6 ad6tartozassal rendelkezo 
ad6z6k 2014. aprilis 29-en: 

BlueSzig Hungary Kft. ad6szam: 23777158-2-07 
iparuzesi ad6 tmtozas: 356 750,- Ft 

szekhely: 8080 Bodmer, Vasvari P. koz 11/a 



KOZZETETEL 

l3odmer Kozseg bnkormanyzatanal az ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. torveny 55/B § 

(1) bekezdese szerinti, helyi ad6 es gepjarmuad6 vonatkozasaban a szazezer -

maganszemelyek eseteben az otvenezer - forintot eler6, 90 napon keresztlil folyamatosan 

fenna116 ad6tartozassal rendelkez6 ad6z6k 22014. aprilis 29-en az alabbiak: 

BlueSzig Hungary Kft ad6szam: 23777158 szekhely: 8080 Bodmer, Vasvari P. koz 11/a 

iparuzesi ad6tartozas: 356.750,- Ft 

~~ odmer, 2014. aprilis 30-an 

T6th Janosne 

dmzetes f6jegyz6 



Bodmer Kozseg Onkorm:inyzata Kepviselo-testiiletenek 
5/2014. (V.S.) onkorm:inyzati rendelete 

az onkorm:inyzat 2013. evi koltsegvetesenek vegrehajt:is:irol 

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 
sz616 2011 0 evi CLXXXIXO torveny 1430 § (4) bekezdes b) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan az 
Alaptorveny 320 cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva, a kovetkezoket 
rendeli el: 

10 § ( 1) Bodmer Kozseg Onkormanyzata 2013 0 evi koltsegvetesenek vegrehajtasat 
19 0141 ezer Ft koltsegvetesi bevetellel, 
19 0 754 ezer Ft finanszirozasi bevetellel, 
270276 ezer Ft koltsegvetesi kiadassal 

az 1. melleklet Egyszerusitett penzforgalmi jelentes szerinti reszletezessel a kiadasi es beveteli 
foosszegen beliil mukodesi koltsegvetesre es felhalmozasi koltsegvetesre tagolva fogadja el. 
(2) Az Onkormanyzat 2013 0 evi m6dositott penzmaradvanyat 50619 ezer Ft-ban, a 20 melleklet 
Egyszerusitett penzmaradvany kimutatas szerint hagyja j6vao 
(3) Az Onkormanyzat 20130 december 31-i konyvviteli merlegenek foosszeget a 30 melleklet 
Egyszerusitett merleg szerint 1350939 ezer Ft-ban fogadja el. 

20 § Az 1. §0 (1) bekezdeseben megallapitott kiadas teljesitesenek f6osszeget feladatok es kiemelt 
eloiranyzatok szerinti reszletezessel, valamint az atlagletszam alakulasat a 40 melleklet szerint 
hagyja j6vao 

3 0 § Ez a rendelet a 

ZAAADEK: 
Kihirdetve: Bodmer, 20140 majus 50 



S.sz. 
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2. 

3. 
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8. 
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II. 
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32. 

33. 
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35. 

36. 

38. 
44. 
45. 

46. 
47. 

48. 

Egyszerusitett penzforgalmi jelentes 2013. ev 

2012. evi 2013. evi 2013. evi 2013.evi 
2011. evi te1j esites eredeti m6dositott teljesites 

Megnevezes teljesites el6i.ranyzat el6iranyzat 
Szemelyi juttatasok 3 052 3 853 4 117 4 447 3 902 
M unkaad6kat terhel6 jarulekok 961 917 978 I 067 972 
Dologi es egyeb foly6 kiadasok 4 555 4 813 5 475 7 408 4 832 
Kamatkiadasok 0 0 0 0 0 
Mlikodesi c. tamogatase1t.kiadasok 3 649 3 161 3 957 4 015 3 936 
Anamht.kiviilre veg1eges muk.c.penzeszk.atadas 194 251 214 266 264 
Szocia1po1itikai juttatasok, egyeb ellatasok 2 539 3 029 3 467 3 535 3 028 
Muk6desi taita1ek 2 780 770 0 
M ii.kodesi kia·d~sok osszesj!n 14 950 liH!24 20 )iss 2l 508 1.6 934 
Fe1iijitas 231 10 342 10 342 
Bemhazas 373 594 0 0 0 
Fe1halm.c.tamogatasert.kiadasok, egyeb tamog. 0 
Allamht.kiviil.re veg1eges felha1m.c.penzeszk.atadas 0 
Felha1mozasi ce1ii visszateritend6 tamogatasok, k61cs6n6k 
nyiijtasa allamhaztartason kiv6lre 300 300 0 
Felha1mozasi celii ce1taita1ek 8 000 6 000 0 
R6vid lejaratii k6lts6n nyiijtasa 0 
Ft!lQ.ahJJOZa:si kiadasok o$szesen·';_ ; •, :'> ~' )";:' -f<,~ '. 373 "" 5~4 l '' 8 531 "' 16 642 · · 10;3~t2 
Ko1tsegvetesi penzforga1mi kiadasok osszesen 15 323 16 618 29 519 38 ISO 27 276 
Hosszii lejaratii hite1ek 

Tart6s hitelviszonyt megtest.ertekpapir kiadasok 
Forgatasi c. hitelviszonyt megtest. Ertekpapi.r kiad. 3 000 
·Fin a nszit ozasi. kiad~s.ok osszeseiJ:i\;:; ·';' -~,~~ -~ 

, 
3000 . "·";"!!fi~o · .!!. 

' 0 . -01':" .;; 0 . "' ·' 
Penzforga1mi kiadasok osszcsen 18 323 16 618 29 519 38 150 27 276 
Penzforgalom nelkiili kiadasok 6sszesen 
Tovabbitasi ce1u kiadasok 

Kiegyenlit6, fugg6, atfut6 kiadasok 17 -171 0 0 -54 
;KfADASOKOSSZESEJ~~ !M'. 'n-~ :;;''~ ·;;;,. ". ,. -~~--,;!''"' " 1,8)40 ~ 164'47 ~ -~·29 519' '>~'~' 38' ct~O: , }'c 27 222 

Intezmenyi miik6desi bevetelek 43 39 529 I 673 I 760 
K6zhata1.mi bevetelek 10 839 12 266 3 300 3 300 4 009 
Milke. tamogatasert.bevetelek, egyeb tamogatas 567 1241 I 318 I 318 I 210 
Anamht-on kivalrol veg1eges muk.c.penzeszk.atvet. 0 0 0 0 0 
Tamogatasok, kiegeszitesek 6 604 7119 11101 II 834 II 834 
5-bo/ Koltsegvetesi tomogatos 6 603 7 ll9 11 101 lJ 834 lJ 834 

Miiki.{il_esFbe\~fe!Ck iis~zese iJ%~"'i,~\m.lW"'~'*'~.t.$&. &< ·, ~« 18053 .#:. *Q 6~5 : 'i..J&2.4P ~8121 #Ji'!J 8s8i3 . 
Felhal.mozasi es t6kejellegii bevetelek 346 86 231 231 281 
29-bOI Onk.saJatos Jelhalmozasi es toke}. bevetel 
Felhal.mozasi ce1u tam.ert.bevete1, egyeb tamogat. 

Allamht-on kiviilrol veg1eges felh.c.penzeszk.iitvet. 
Tamogatasi k61cs6n6k visszaterii1ese Aht-on kiviilr61 48 43 40 40 45 
~$i bevet¢1~k;~ss"i~sen:r· .. 

-
/* ~,~.;..~394 1 "1'~1:?9 ~""""~:Z71 ~=1~'i7Y "~1{3;l6 ~-

esji'penifot:ghlint··p);•itJe 
; ''""' ~- -~£:!8<~47 r.-t:'"' 2,fll7~ ~Id£i!,ilJ.:S19 1 ~ ~.;;..,.~ .U!J.39.ll ~l9.J.!3~ 

Nnzforgalmi bevetelek osszcscn 

Penzforgalom nelkiili bevetelek iisszesen II 613 13 000 19 754 19 754 
Maradvany miik6desi celu igenybevetele 0 754 3 412 
Maradvany felhal.mozasi celii igenybevetele 13 000 13 000 10 342 
Kii16nb6z6 fmanszirozasi bevetelek 0 6 000 6000 
Kiegyenlit6, fugg6, atfut6 bevetelek 8 -5 2 
Fi-1lj'.]ls'1~>.:.,'f,:1~~~" " 19 608 13000 19754 19 756 
~ . !=O"';l;r ""''~i~~.]fi;;:J:.:...; .~~:~ .1'!7~'~;}§~ 1t]~~~t!:4021~~}9'§t9 1fii'=;i~I!Jl50. ~~.~83a 

1. melleklet 
ezer forintban 



S.sz. 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

11. 

12. 
13. 
14. 

Egyszerl.\sitett penzmaradvany kimutatas 2013. ev 

Megnevezes Elozo evi 
Zan) penzkeszlet 5 541 
Forgatasi celu muveletek egyenlege 8 000 
Egyeb aktiv es passziv pu-i elsz.osszevont egyenlege 213 
Elozo ev ( ek)ben kepzett tartalekok maradvanya 2444 
v allalkozasi tevekenyseg penzforgalmi eredmenye 

Targyevi helyesbitett penzmaradvany 11310 
Finanszirozasb61 szarmaz6 korrekci6k 
Penzamardvany terhelo elvonasok, mod. tetelek 11310 
Koltsegvetesi penzmaradvany 

v allalkozasi tevekenyseg eredmenyeb61 alaptev.re felhaszn. 
Koltsegvetesi penzmarad. kUlOnjogsz. alapjan m6d. tetel 

M9dosftptt p~Qzwaridvil!Y · '" '§\'f. ':'<. ;;,, # ,,. %}~_ \; : 

" "' '" 11 31Q 
12-bOI EU. Alapb61 folyositott peneszk. Maradvanya 
12-bOl kotelezettseggel terhelt penzmaradvimy 

12-bOI Szabad penzmaradvany 11 310 

Targy evi 

3 462 
2 000 

157 

0 

5 619 

5 619 

':5 69i 

5 619 

2. melleklet 
ezer forintban 



S.sz. 
A 
I. 
II . 
Ill. 
IV. 

B 
I. 
II. 
Ill. 
IV. 
V. 

0 
I. 
II. 
Ill. 

E 
I. 
II. 

F 
I. 
II. 
Ill. 

Egyszerusitett merleg 
2013. ev 

Megnevezes Elozo evi 
BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN 123 309 
lmmaterialis javak 844 
T argyi eszkozok 87 249 
Befektett penzugyi eszkozok 1 099 
Uzemeltetesre, kezelesre atadott eszkozok 34 117 

FC)RGOESZKOZOK OSSZESEN 14 544 
Keszletek 
Kovetelesek 787 
Ertekpapfrok 8 000 
Penzeszkozok 5 541 
Egyeb aktfv penzugyi elszamolasok 216 

E$ZKOZQK OSSZES·EN . , :~ 137 8-53 

SA:JA T "!KQK_E OSSZESEfV. ,:,. .};:,....; " ;?'f';cs" 123 565 , ' 
·~,., 

lndul6 toke 134 732 
T okevaltozasok -11 167 
Ertekelesi tartalek 

tAR.1':~U.EKGK,O$SZES{:!f~J"ff;,, ::!''.,f ~'; ,_;>':z . ~: 1 ;~~1' .. ,f . 13!'754 
Koltsegvetesi tartah§kok 13 754 
Vallalkozasi tartalekok 

K0TJ~l.EEETTSEGEK CJSSZES{5N ·'"'-'~!'""'' " ~ ""'*. ';,: ~ ,;;~ A~'t.J·~~534 ~,'t -~ • " - " ', 

Hosszulejaratu kotelezettsegek 
Rovidlejaratu kotelezettsegek 534 
Egyeb passzfv penzugyi elszamolasok 

Targyev 

. )II!' 

3. melleklet 
ezer forintban 

129 093 
565 

94 829 
1 060 

32 639 

6 846 

1 219 
2 000 
3 465 

162 

~1 35 939 

' ,J1ti!f:129 356 
134 732 

-5 376 

· .. ,.: '*· 
., 

5' 619 
5 619 

)'%:WeW~ .-il''-'*!1964' 

964 

'F,,PRMS(2K"~SS~ES_EN~~ . • o· ·oO; ,::",<; "~~Jd3'7~if353 1-4'•~· ~!fJ5Jl39' 



Bodmer Kozseg Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi bevetelei, kiadasai el6rianyzat csooprtok, kiemelt el6iranyzatok szerint 

: "-':1 ;,~ ' ~o-- Kiadas 
" «• IIi') f •• i l'"<i>- ~- ,:: ~- -~ ;It 

;1.; :I ;. ~. ·, ··j 201~. <!vi 2013. eVi 
: 20 n. evi I 2d 12. ~vi ·1 / ~~edeti ; ffiQQSl\Ott 2013 . eVt 

· ~ Jeljesit6~"": r ~te1jesit6s Lel6iranyzat . el6iarnyzaJl teljesites. 12011. Megnevezes 
Onlwrmanyzat jogalkotas 
Miikoaesi'.k:O'I tsegvetes. .-. ::-.:.: '! ~'i 

intezmenyi miikodesi bevetel 
tamogatasertekii miikodesi celu bevetel 245 31 44~ 1 1 1441 5 

467 444 
kozhatalmi bevetel 11 5 
intezmenyi miikodesi bevetel 3 6 
szemelyi juttatas 1 340 1 358 1 786 1 983 1 845 
munkaad6t terhel6 jarulekok 344 404 477 530 488 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 3 397 3 129 3 708 4 428 3 069 
tamogatasert.miik.c.kiadas 3 649 3 161 3 957 4 015 3 936 
vegleges miik.celu pe.atadas 
Miikodesi tartalek 2 780 769 0 
Felhalmozasi ).<oltsegvetes ·: 
Targyi eszkoz ertekesites 

250 1 594 

6131- I 1- I ,J J --

8 000 1 6 000 

felhalmozasi c.penzeszkoz atadas 
beruhazas 

felhalmozasi tartalek 

Erte~ir vasarlas 

felhalmozasi hiany bels6 finanszirozasa penzmaradv.l 11 
Finanszirozasi ., koltsegvefes .• ~: · 

Ertekpapir bevaltas 
ONKENT VALLALT FELADATOK 
Mukodesi koltsegvetes ,, "· • 
Miikodesi tamogatasok ah-t kivlilre 1941 251 1 214 1 266 

Letszam 

4. melleklat 
ezer Ft-ban 

2012. 1201 3. 

;Onlwrm.ig ,tev-:<issi~sen~, ·~;;"' "!.! "" 270 627r · "". 44:4·J·: --:;- :rsssr 472J·· 12174
1 

8897
1 

20922
1 

17991
1 

9338
1 

1
1 

1
1 

~ 1 
Onkormanyzatok elszamolasai 
Mukodes.i k61 tsegvetes-· ·~ it*'.· ,._:·- .. ,_,,.,_)_:," ::•_>! 
el6z6 evi visszaterites 
helyi ad6k 2 300 3 058 2 500 2 500 3 001 
birsag , p6tlek, egyeb 188 40 0 0 134 
szemelyi jov.ad6,gepjarmiiad6,term6f6ld szja 7 890 8 696 800 800 874 
normativ a!lami tam 4 838 3 800 8 811 8 811 11 834 
normativ kotott felhaszn.tamogatas 1 755 1 117 2 290 3 023 
egyes jovedelell1_1J_6tl6 tamogatasok 1 972 

12 

11 1 218 
•1'6'982 ; ': .18.9q[- 14 401 1 15_13'4.1 . ~843·1 .. I 

ko~onto@ott tamogatas 
egyeb kozponti tamogatas 
On'korrri: fe ladatra n·em terv~'elsz.os's'z, : ·~ .;,.;,, -~ ' 

1/6 



Bodmer Kozseg Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi bevetelei, kiadasai elorianyzat csooprtok, kiemelt eloiranyzatok szerint 

, , , "\' ·, -~,:q"~;£;:: l, ;::, ~~~i i <~l'f~':'"~~; ;:§ :~! ,, ~~J:I, " .. .. ' • • Ki•:·~ 1 , , , LOt"''" 
· ?., ;·~:.,,, :;,~;;,. 4&'·'':. 0 ·\w ~. ''. ·.~· l a : ~i:"'J, ~):~~V~i·<~OJl ·~·' ~~.~--~io!, ; ._ '"lb· ' 20t~·.e){l -'1~013.evt ··; 

4. melleklet 
ezer Ft-ban 

. . . .. ' ,· ,;.,·.) : ' .. , : ~;z~ 1'~ e~;" ~ +O 12. ,evi : .. "erdieti:~! '· ~6ositofi' , .''20 13. ·evi . , 2011: evi ~0 12 . .e'~i 1 eredeti ~ ' : m6o~tott : ;. 20 1'3. evi 
·· · :· Megnyveiel .. · "' ,~:·&~;t ! ·ffljesiteL: ~~teliesifl~s 1 '.el'6iifulyzat1 er&iarnYzat."'. 1elj€Sites teljesiles · teljesifes 1 eJ6iranyzat e16i'cl'riiyzat $teljesites 2011. 2012. 2013. 

Kozutak, hidak iizemeltetese 
MukoC!esi koltsegyetes . 
penzforgalomnelkiili bevetel (penzmaradv.) 
'dologi es egyeb f.kiadasok 3 365 127 1 340 776 
Kozutak, hidak ii+em.eltete~e osszesen .. ·,_ m -,· .~, ~ "" · { 3 365 127 1 340 776 

Varos es kozseggazdalkodas 
Mi.ikodesi koltsegvetes , . . . <:l « ··•'fi~. 

szeme1yi juttatas 1 425 1 606 1 425 1 558 1 551 
munkaad6t terhel6 jarulekok 369 379 379 415 415 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 383 293 679 679 312 
FeJhalmozasi koltsegvetes ; :, , .. ' .. -!! ·~Jt~ "'' 
beruhazas 123 
Varoseskozs·egg;mJ,: 8ssz. """'"'''''<'"('-'l'~.·~; ·'···~ 1 ' ,,J;<>..';~ ·.;· :'~."' 2300 .2278 2483" 2652 2278 1 1 1 

Kozcelu foglalkoztatlls 
Miikodesi koltsegvefes ,. 
Mukodesi cetu tamogataserteku bevetel 
szemelyi juttatas 
munkaad6t terhel6 jarulekok 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 
Kozcelu· fogi~Ikoztatfrs osszesen ' . ;;: "' . .· ~> ~ 0' . '~ ,.~ 0 · '"' "' "' -- "'· 0 

Rovidtavu foglalkoztatas 
MukO'desi kO'ltsegvetes ·. ·<1° .~ ~ :<· li'~·:n:; "'" ·· ~ 

Mukodesi celu tamogataserteku bevetel 303 
szemelyi juttatas 287 
munkaad6t terhel6 jarulekok 39 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 34 
Kozce'Iu foglalkoztat~s osszesen '' 303 .'ll .::-· "0', .. ,., 0o ,. " :: 36.0 

Berp6tl6 jutt.hosszabb idejii kozfoglalkoztatas 
Mukodesi J:;.01tsegvet6s'~!-i :if . ~; ,.., ,: ' · , · •. " · 
Mukodesi celu tamogataserteku bevetel 0 1 196 874 874 522 
szemelyijuttatas 889 906 906 355 
munkaad6t terhel6 jarulekok 120 122 122 69 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 191 121 121 60 
Kozcelii foglalkoztatas osszesen ~ ·, \" ·'"' 0 " .U% '· .. · ·874 ·'· 874· 522. o 1. 200 1149 1149 484 2 
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Bodmer Ki:izseg Onkormanyzat 201 3. evi ki:iltsegvetesi bevetelei, kiadasai eli:irianyzat csooprtok, kiemelt eloiranyzatok szerint 

•• 1" ~- ~~'<:: ·~· ~?.'"fi<."" - 7' ~ ~ ·c,~fl ·f'•· 1:-'M; · r;, • B,evete1~~~(?Ji>-'~;'· -~ __ . , , Kiadas· 

I <. , 
~ i"· \.. 

:·.,~ ~::~}!i~;~. 
. --i; ['> .1! ,,_,,; .,.-rl '.!!<'iii • ,..) • • · li>r .' ~~ ' ·;1:· -:;;~- ;11 ,,: ~- ..,, " 

:/; ~- 5c 
II!!~, h.t • ~ j! -..,;&!; """~.• &-.41" ~--~~ W' "~t;:' '• {..,.~ If,!:"~\" ~ ~ ri', . '~J J ·. 

~~ : ·~ ·~~~~-~Vr~~~·-o,'> , '20il3'. evi i· ~Q~.~·~ ~vi· ·~: ,, .'L ... r. · ·~ ·: 4013.~vi1 2013.evi ~- t ~ 

:(- ~:g~.1:t"~v.ij'l"' ~' 2o12. ~~v~ ~ ~ .. ~.·~Siltew i
1

; w¢ositP~ :,:%011,~~ e:vi< 1 2011. evi· : 2012. ·evi.. ~red<;:t,i .• . moosrtott 2013 . eyj 
N'legnevezes· -'~ ·- .. " " · ... r ;teljJlt€s ,. ·? t~ljesite&_l lel6iranyzat . · eJ'oiam~at' · teljesites teljesit6s te,ljesftes 

1 e16irany2a~ eloiamyzat te\jesites 12011. ... '~ ,I • " ~ ::> 

Kozvilllgitasi felada tok 
Miikodesi koltsegvetes 
dologi kiadasok 3 988 4 147 
Felhalmozasi koltsegvetes 
felhalmozasi celu pe. atadas 2 800 2 800 
Mf1kodesi koltsegvet'6s · s',· ., , -~,;~~:.,, 

dologi es egyeb foly6 kiadasok 501 548 622 622 437 
Kozvllagitasi felad'atoko·sszesen " - ~ ~ :<'! .. I .. ~ - ~·~; }~ "'-' I""' 501 548 622 622'' 437 

Telepiilesi hulladek kezelese 
Mukodesi koltsegvete·s oz. "'"It'" :x ~;·,~ -,. ··· 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 1141 147 104 104 11 7 
Telepiilesi l:lu'II~ dek l~ezelese os'szesen''~ ~~-,· fh# I ~ .. ~~ .. , ·01' . 'l oi >J! .. 1141 . 147 1041: 104 117 

Szennyviz gyiij tese, t iszt. ,elhelyezese 
Felhalmpzasl koltsegvetes "', 
iizelemtetesb61 szarmaz6 bevetel 346 86 231 231 281 
felujitas 231 312 0 
Szennyviz gyiij tese, tiszt:(elhelyez.ossz -~ · · ··; 346 8.6 :? 231 231 281 0 0 :i3f 312' 0 

bnkormanyzat alta i nyujtott lakastamogatas 
Felhahnozasi koltsegvetes · . ,_ .~3'; 

adott kolcsonok torlesztese 48 43 40 1 40 45 
adott kolcsonok 200 0 300 300 0 
Onkorma;nyzat a ltai nyujtot_t ia l<ast!im:ossz. .' I ... 48 43 ~·4o I . •· 40J':t, 45 ' ~00 0 300,'' 300 0 

Nem lak6ingatlan berbeadasa, iizemel. 
Mukodesi kii1tstgvetes •. 8> · ¥'' , "AA'·· 1.ll' • • ; '"' 

intezmenyi miikodesi bevetel 40 29 40 1 40 615 
onkormanyzatok sajatos miik.bevetele 450 466 489 1 489 
Nem lal<6ingatlan berbeadasa·,. iizerriet.""'~ -;· \}j' ~~.~490 :,,_.,4951 "' 529 1 , :529: > 615 0 0 

Al<tiv l<oruak ellatasa 
Milkgdes1 koltsegvetes 
Szocialpolitikai ellatasok egyeb juttatasok 1 048 961 2 017 1 568 1 471 
Repdszer-es szoc.penzb.ellatas ·osszesen "' ·. ·~; ----~ 

l...l ; 1048 961 2 017 1568 1471 

Lal<asfenntartasi tam. normativ al::l_l)on 

3/6 

Letszam 

4. mellekle! 
eze r Ft-ban 

2012. 120 13 . 



Bodmer Kozseg Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi bevetelei, kiadasai elorianyzat csooprtok, kiemelt eloiranyzatok szerint 

-·-·--~-~ ·.· · ·r · · · . · ' Kia· .., "', .. , i·' <~"' •. . Rl ,. • .. ,,. . ·"-.· "'·"' :Bevo/te ~ >(,. ":'L / ~ .. ,., '·""·· ·~. ~ ..• . a as\ Letszam 
,• ' . ,. ' ,.;~,.:.:.,.;.·," '.o ~-- '",,(·.~~ . {~ "' ~ ~ ~ • :W ~. ill•~ ~~; f' <;:'·, :~~-:~! ·, j• .J,I;;(.' f': ,'f;' : ' ':¥! I. .: ~ "' :,· . ~; +' . ,'';, >; • ~ ' 

-:·. ,,,,,, ··•.;•;i:. · \' ~-~.l;:~'-- ·,~~· ;~ ,r·~~ ~ili \~ _:-t~ ~ ~e;W~~J.JYi13. ,ey.l j~~f9;,1:~:1~Vi;~ ,. ~ '"'. r. ~ ~ ;· 2d.t3: evi ·~QOB-: evi 

4. melleklet 
ezer Ft-ban 

" · '·! . , .·~ .: (~:.4\\<f :.;,l .lf:2Q.1Levi•,; (2-212. evi •,· eredeti ,· ,W,oosttolt . ~2~13. evi .
1
.: 20J! · e;'i , ~0'12 , evi;' erede~ m6ositott 2013. evi 

Megnevezes·• .P· '" · · ''~'' .\,'~telje.Site{ · 1 (teljesftes ' el6iran~at l ,e!6iarJhat w telj~sit~'s · t1ljesites teljesites .~ el6iranyiat eloiamyzat teljesites· 20 ll . 2012. 2013. 
MOkodesi koltsegvetes •· , '· · .. "' "';~_ · <,, .,, ~,. 

szocialpolitikai el!atasok, egyeb juttatasok 28 636 650 573 556 
Lalu1sfenntarh1si ta.m. J1.0r!llativ at '<issz ·'%.· ",,· ''if" :<. ~., (•:.,. • ... ,.,. j?' , . 18 636 650 573. ·556 

Apolasi dij alanyi jogon 
MukOdesi koltsegvetes · >;'!'?"_- 1 - '""-· · \)> ~ ,.,~ 
munkaad6kat terhel6 jarulekok 209 14 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 873 708 0 59 59 
Apolasidfjalanyijogonosszescn .:~·;~<f.· "'$;;,i " -~~~'~"'''g;• ,,~ 1082. 722 0· 59 59 

Atmeneti segely 
MOkodesi koltsegvetes ,.,,, .,. 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 506 631 800 1 105 711 
Atmeneti segely i:isszesen ·~ @. ~ •. " •••. ~ 506 631 . 800 1105 7ll 

Egyeb i:inlwrmanyzati eseti penzb.ellat 
Miikod6si koltsegvetes • · ~~ 
tamogataserteku mukodesi bevetel 
[penzforgalom nelkuli bevetel (penzmaradv.) 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 65 11 
Egyeb onl<orm.eseti penzb.ellat ossz. , . ill. .,, ": •. , ~ ,. ·-~~ ~- 65 11 

Kozgyogyellatas 
Mwkodesi koltsegvetes ,,. 
szociatpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 
Ki:izgyogyellat!1s i:isszes.en"· .. "'~ :c,..·:"-"" ~-"t.fi;,. , , . q;~. . , • ~ :9-· \c: .. ~:·~ · ~"' ,, 0 0 

Mozgasl<orlatozottak ki:izlekedesi tamogatasa 
Muk0desi koltsegvetes.: ;,· . . :<: . :'. ·~ 

tamogatasertekii miikodesi bevetel 7 7 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 7 7 
Mozgaslwrlatozottak k(j;ll. Tamogatasa osszes , ·, >:::. _ 7.- ! 7 - · ; . 7 "" 7 

Rendkivtili gyermekvedelmi tam 
Mukodesi kol,tsegvetes .,., ,. 
tamogataserteku muki:idesi bevete1 12 35 
szocialpolitikai ellatasok, egyeb juttatasok 12 70 0 185 185 
Rendl<i:vtili. gyermekvCdelmi tam i:isszesen " w 12 .. 35' ,; .. 12 70 0 185 185 

4/6 



Bodmer Kozseg Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesi bevetelei, kiadasai elorianyzat csooprtok, kiemelt eloiranyzatok szerint 

-.-v:--~--=----)-~~ 

• -"""~~t~·-· it'ii"'.•"' «'~ ' J;lf' ' ·"". ''" ~f< 'J3·evet'el -· ' rc • •• ....... ·-- I: ~ r.~ ~~- ~ ;>,., ·~ ,· . - ·:;,:. ~ 

t. ~ _?',_ ~~~- __ -~t~ _- J j-~~ _ -· *' _ ~ ... :;.~-:- .. r 
._., \(~..,., .-.~.,_·;&. -~Jrd; -!ri~1 t·2·o·· 1'·3",-.r....:~xi'21 61 .. 13 -~ ,,.,. ;.··-:~; .;i·~ · "' . •· · 

Kiadas 

;r.;, v 

''"I' '2'013. -evi 2013. evi ,-~ .• ·•Wm~"[';,. , ... "l :;>f<'i r, ';., ;··1 . k . ~ev.1 ~ ;v1 .ii'VJ' 
~- ~~- -& ~-~>;>e r~ ' ' 201 V~vi ' ~· 2Nl -evi ! ! er_edetit ' ,, ·m6o~ i~olt . ,:r•,20l3. ,6vi ·~ ' ~Qll. ev,i tl'' 2'012. evi 

~feljesftesc~<. tteljesites:. ' el6iranYla:t l \eloiamyzat' ·. teljesites ' · teljesites teljesites Megnevezes 
eredeti .

1

1 moositott -

1 

20-i3. evi . 
eloirat1yzat •eloiamyzat teljesites 12011. 

Ar- es belvizvectelem 
Mukodesi kolts~gvetes " 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 120 
Ar- _es belvizvedelem oss~esen ·;'·~-

\-l:l ~ .. --~ 120.1 ,, 

Kozponti koltsegvetesi befizetesek 
'Mu1_<q~de~j koltsegvet~s · " · · . ., · ~ -~ . 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 3 
Kozponti-koltsegvetesi be'fizetesek: oss:iesen·'' -; · {'' "'"' .,_, r·~- >~:' ' F~ ... :·. 

~ 

~ 3 0 

Rendkivilli gyermekvede1mi tamogatas 
Mi.ikodesi koltsegvet~s- ··, 
Mi.ikodesi celu tamogataserteku bevetel 
szemelyi juttatas 
munkaad6t terhel6 jarulekok 

,; <q ~ 
szocialE_olitikai ellatasok 
Rendkivilli gyermekvt\delmi tamogatas Ol· .! 0 0 

5 
5 

0 
0 

46 
46 

46 
46 

Egeszsegiigyi es mas fert6zesvesze1yes hulladek begyiijtese 
Milkodesi koltse~e!es ,, 
Mi.ikodesi celu tamogataserteki.\ bevetel 
intezmenyi mi.\kodesi bevetel I I 4 
munkaad6t terhelo jarulekok 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 100 114 114 61 

~-·· . :Eges;zsegilgyi es masfertozesvesze1y.es ininact·~I< b{ ,i' ;f"" il'll :'01/""'-~ t4i:' - 1001 ' 114• 114,, 61 

Rovid idotartamu kozfog1a1koztatas 
Mukodesi koltsegvetes . [!! 
Mukodesi celu tamogataserteku bevetel 
szemelyi juttatas 

'~~ ... 

~I . . J J l ] ] . . J :~I -J J :;: 
munkaad6t terhelo jarulekok 
dologi es ~eb foly6 kiadasok 
Riivid idotartamu kozfog1a1koztatas · 

Ut, aut6pa1ya ~tese 
Felhalmozasi k01tsegvetes 
Felujitas 0 10 030 10 342 
Ut , au.t6pMya ep/h!se osszesen ··:.1;.,r;; ~ ., .. .'' 1 ~ ,."'''' 0 0 ·~ 0·· 10 030 10 342 
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~ ·~·~ ~'j 

~.~ 
~ ·~ ~ 

~. ~ ~ %· 
·~-~ "~.ts~ ~'·~r ·''!£<: .. • ~/ P.' :1 B·evtte1~~1 ~~@--. "·~· :<;;--:t~ _,_, • ' r. -~ ·i ...... :~Jf.'~ ~ JZ~ -.:. 

.,. v '. , ·,';t""'" . ""><Oii'\ ,_ • IL ' ··-:.- · '!ii.r.• ' . .., ~ 
~ ~ 

" -
Megnevezes ··~ ~ ·'r. ·~! ..' 

Forgah1si celu finansz.miivelet 
Mukodesi koltseg\/etes "'' · ~ -~-

intezmenyi mukodesi bevetel 
Forgatashc~h1 .finansz.miiveleUiss'zesen " 

Tamogatas celu fin. miiveletek 
Mukodesi koltsegv:etes -: ·, :-r&':'>t 
Maradvany igenybevetele 
Tamogatas .celu fin .. Muveletek osszesen - ·· 

Civil szervezetek miikodesi tamogatasa 
Mukodesi celu penzeszkoz atadas aht- kivlilre 

~;· ! ,"' ~ Ia: ~: ~-~, .:·· (.:~ l )il! "W > ..,.. ' • ~ ' . '~ ~ J 1,.:;,::' "~ • • • R_,;~ ~ "' 

' [>i'' ''«<I ~ t. ,, ' " ·;, .. 2013'~-ev£ I . 2d1T e .• l~ '!1.\~y, .·~~,\'_"" \", !Ill . 
-r ~ i:. I t;"!1, ~')i1 r 1 

• i • .,.,~ · ~;;<~} "..~ .fl.;...~~_,~,~~~,j'~,.:.;::<; :t. ~. ~ ~ 2. 01' 1,,.,. ·. · ·1o·rr2 , .. --,,~\'.· ·t "d",;: ·~ ·~,. "'it "t~ttl . 2·o·1· 3'~, . .. ... ! "ott ~ .•. · · ·2or'·2fl, •• ,. ' '· .• evlc, l ·~o;r-~ · •e'<H ;;_e .e ,l~~l ·,;· ~ !P.g,9.Sl 0 • ; ~ ' · 'S,Vl " z ' , eVl _ ' .' ·; evl 
teljesite·s~· · 1teljesftes~: ·el6iranyzat1 ' ·el~1atn~za1: · teljesite'~ teljesftes telj'esites 

0 6 000 1140 
;.;; -_.:~~ '~ "·'-· 0 81': 6100'0 h 140 

13 000 13 754 13 754 
. J ,_. ''> ~ 

~ _,_, ~ ... 1'3 000 ~<,13 754: 13 754 

·Civil szervezetek iniil<lides'i-tamogataslHiss:zesen L _:" .. ->'"'" . ·111<:-,_·";•·' . ;-: 
~-· Fligg6, atfut6 kiadasok/ bevetelek 2 17 -1 71 

··" Kiad~~-

2013.~evii~ t,2013. evi 
~.t· ''1:' .- ' 

efedeti~ ': .""moos'ftott 
el6iranyzat eloiamyzat 

Onkormany:za(o~.szesen- · .... , ~ · -. f8 4'581 . <; 21 ·ft06'li?~ ' 2-9' 5191!. ~·38:}'50, 1 ;• 32 897 18 540 16 '447· . 29'519 ~8150' 
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