EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő‐testülete
2014. december 18‐i ülésére

Tárgy: Egyek Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Tisztelt Képviselő‐testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (1) bekezdése,
amely szerint: „A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (továbbiakban együtt: jegyző által
elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31‐ig
nyújtja be a képviselő‐testületnek” hatályát vesztette. Jelenleg nem szükséges az önkormányzat
képviselő‐testülete által elfogadni tárgyévben a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót, jelen esetben a 2015. évi költségvetési rendelet‐tervezetre vonatkozó költségvetési
koncepciót. Véleményem szerint szakmailag szükséges elkészíteni a 2015. évi költségvetési
koncepciót, hogy iránymutatást nyújtson a 2015. évi költségvetési rendelet‐tervezet
elkészítéséhez, valamint a képviselő‐testület képet kapjon arról, hogy milyen bevételi
forrásokkal rendelkezik, amelyeket felhasználhat a különböző kiadások teljesítésének
fedezeteként.
A költségvetési koncepció benyújtásakor a képviselő‐testület meghozza azokat a döntéseket,
amelyek a költségvetés készítéséhez szükségesek. A koncepció készítésének a célja az, hogy a
jelenleg rendelkezésre álló információk alapján valamint a következő évi – még jóvá nem
hagyott, de előzetesen jelzett – költségvetési szabályozók alapján felmérje a várható
bevételeket és kiadásokat. Ezzel egy időben meg kell hozni a bevételeket megalapozó, illetve
szükség esetén a költségek csökkentését eredményező döntéseket annak érdekében, hogy a
költségvetés előterjesztésekor egy megalapozott, hatékony gazdálkodást biztosító tervezet
kerüljön a képviselő‐testület elé.
Magyarország Kormánya benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyarország 2015. évi
költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. A koncepció elkészítéséhez a Magyarország 2015. évi
költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslat állt rendelkezésre.
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I.

Az államháztartás céljai és keretei

A Kormány továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás megőrzése és a gazdasági növekedés
ösztönzése mellett. A 2015‐ös költségvetés 2,5%‐os gazdasági növekedéssel és 2,4%‐os
költségvetési hiánnyal számol. Változatlan cél az államadósság további csökkentése, a
költségvetés 75,4%‐os GDP‐arányos szinttel számol.
A Magyarország Kormánya által benyújtott törvényjavaslat Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről általános indoklásból kiderül, hogy a jövő évi büdzsében 67 milliárd forinttal
többet szánnak az önkormányzati szektorra.
A jövő évi költségvetés tervezésekor 2,9 százalékos hiánnyal és 2,4 százalékos inflációval számolt
a nemzetgazdasági tárca.
A 2015. évben az alábbi célkitűzések határozzák meg az önkormányzatunk gazdálkodását:
1) Az önkormányzati intézmények és a település üzemeltetés működőképességének
megőrzése.
2) Az adósságszolgálat határidőre történő teljesítése.
3) A megkezdett közmunka pályázatok sikeres lebonyolítása és a folytatása.
4) A megkezdett beruházások folytatása, a település fejlődését elősegítő fejlesztések
előkészítése, az ezzel kapcsolatos pályázatok lebonyolítása.
A koncepciókészítés során a következő évre változatlan szervezeti keretekkel és
intézményhálózattal, feladatfinanszírozási rendszerrel, bevételi és kiadási struktúrával
számolunk.
II.

A koncepciót meghatározó alapelvek, keretek
‐
‐

‐
‐

A 2015. évben továbbra is célja az önkormányzatnak, hogy a hitelek tőketörlesztéseinek
és kamatainak pontos megfizetése megtörténjen.
Az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit döntően a 2015. évre betervezendő
feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg. Nincs
lehetőség nagy értékű vagyonelemek értékesítése.
A költségvetési törvény jelenlegi támogatási struktúráját követve előreláthatóan kisebb
mértékben lesz mód rendkívüli költségvetési támogatások igénybevételére.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírása alapján működési hiány
továbbra sem tervezhető a költségvetésben. A stabilitási törvény előírásait és korlátait
minden hitelfelvételt érintő döntéskor figyelembe kell venni.
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III.

Bevételek alakulása

Az önkormányzat bevételeinek legnagyobb része a központi költségvetésből származik.
III.1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b) Település‐üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
ba) A zöldterület‐gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
bd) Közutak fenntartásának támogatása
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
Ez a támogatás új elemként fog szerepelni az önkormányzat költségvetésében, ugyanis a
2014. évben nem volt lehetőség arra, hogy ezen a jogcímen támogatást igényeljen az
önkormányzat. A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken
igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3)
után illeti meg azon települési önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok
védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein
keletkezet nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről és
ártalmatlanításáról gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak)
csökkentéséhez járulnak hozzá. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben,
minden negyedév utolsó hónapjában történik.
3. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
Ezen támogatás mértéke előreláthatóan változni fog a 2015. évben a 2014. évhez képest,
az alábbiak szerint:
 a 2015. évi költségvetési törvényjavaslat szerint a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
jogcímen kapott támogatás alakulásában változás várható. Ugyanis a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra (FHT) kifizetett összegek 2014. december hónapra járó, 2015.
év január hónapban fizetendő összegek 70 %‐át lehet visszaigényelnie az
önkormányzatnak ezen a jogcímen. A 2014. évben ezen a jogcímen 80 %‐os támogatásra
volt jogosult az önkormányzat. Tehát az önerő mértéke 10 %‐kal növekszik, de ez a
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növekedés csak a 2014. december hónapban kifizetett FHT tekintetében lesz tényleges
kiadás, ugyanis a szociális ellátásokról szóló jogszabály módosításának tervezete szerint
az FHT 2015. január hónaptól nem az önkormányzat kiadása lesz.
 Ugyancsak változás várható a lakásfenntartási támogatás tekintetében is. Az
önkormányzat támogatást igényelhet a 2015. január 1‐jét megelőzően, a 2014.
december 31‐én hatályos Szociális törvény szerint megállapított lakásfenntartási
támogatás 70 %‐ára. Ez a támogatás ugyancsak 80 % volt a 2014. évben, tehát ezen
kiadási jogcím tekintetében is 10 %‐os mértékben fog növekedni az önkormányzat
önerejének mértéke.
 A Szociális törvény alapján megállapított időskorúak járadékára is támogatást
igényelhetett az önkormányzat a 2014. évben 80 %‐os mértékben. A 2015. évben a
Szociális törvény szerint megállapított időskorúak járadékára a 2015. február‐december
hónapokban kifizetett összeg 70 %‐ra, mint támogatásra lesz jogosult az önkormányzat.
2. A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása
Az alacsony adóerő‐képeséggel rendelkező önkormányzatok költségvetési támogatást
kapnak a segélyezési feladatok ellátásához. A támogatás a 3 2 000 forint egy lakosra jutó
adóerő‐képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladatihoz
járul hozzá.
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
a) Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás
A támogatás összege nem változik a 2014. évhez képest (2 500 ezer
forint/szolgálat).
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok ellátása
a) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
támogatása
A támogatás a települési önkormányzatok lakosságszám alapján illeti meg az Mötv.‐
ben, valamint a Kult. tv‐ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak ellátáshoz.
III.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Az alábbiakban részletezett támogatások nem kerülnek tervezésre eredeti előirányzatként a
2015. évi költségvetésben, ugyanis ezeket a támogatásokat az év közben lehet igényelni.
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési
önkormányzatok feladatellátásának pályázati úton történő támogatására szolgál.
Pályázatot az a települési önkormányzat nyújthat be, amely vállalja, hogy a nyári
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időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára
étkeztetést biztosít.
2. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása
A központi költségvetés – az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása
érdekében – támogatást biztosít az államháztartási adatszolgáltatások rendszeresen
időben, és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára. A
támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás az
államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók egyszeri
elismerésére fordítható.
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása
A központi költségvetés a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési
hozzájárulás megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési
támogatásáról szóló Kormány rendeletben meghatározott hányadát támogatásként a
települési önkormányzatokon keresztül biztosítja.
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet
az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás
által fenntartott kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére,
felújítására.
ab) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet
a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására,
karbantartására.
3. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények
szakmai támogatása
Az előirányzatból pályázati úton támogatást igényelhet a települési önkormányzat az
általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításhoz, a közművelődési
infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott vagy
támogatott muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez.
Önkormányzati fejezeti tartalék
A tartalék előirányzat szolgál többek között a rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatások forrásául. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben,
pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.
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III.3. Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevétel közé tartoznak az önkormányzat adóbevételei, a kommunális adó, a helyi
iparűzési adó, a gépjárműadó. Ebbe a kategóriába sorolható be a talajterhelési díj, a bírságok, a
pótlékok és a mezőőri díjak is. Valamint az önkormányzat által nem rég bevezetett két új
bevételi elem, az eb rendészeti hozzájárulás és a települési adó.
A 2014. évben befolyt adóbevételek összegét kell tervezni bevételként a 2015. évi
költségvetésben. Valamint a 2015. évben folytatni kell az előző évekhez hasonlóan a hátralékok
behajtását.
III.4. Működési bevételek
Az önkormányzat bevételei között legkisebb hányadot képviselik a működési bevételek. Ezen
bevételek előirányzataként a 2014. évben befolyt összegű bevételt szükséges tervezni.
III.5. Átvett pénzeszközök
Mind a működési‐, mind a felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezésekor figyelembe kell
venni a 2015. évben ténylegesen várható bevételeket, valamint nem lehet figyelmen kívül
hagyni a 2014. évről áthúzódó bevételeket sem.
IV.

Kiadások alakulása
A kiemelt prioritások a kötelezően ellátandó feladatok körében:
‐ kiemelt feladat az intézményhálózat folyamatos működtetése, az önkormányzati
feladatok színvonalas ellátása;
‐ a személyi juttatások biztosítása a törvényi előírásoknak megfelelően;
‐ a munkaadókat terhelő járulékok megfizetése a foglalkoztatottak után;
‐ a különböző szociális jellegű juttatások biztosítása a törvényi előírásoknak megfelelően.
‐ az ésszerűség elvének érvényesítése a dologi kiadásoknál.
A tervezés során kiemelt szempontként kell kezelni a biztonságos gazdálkodás
feltételeinek megteremtését. Csak a reálisan elérhető bevételekkel szemben szabad
tervezni az indokolt kiadásokat. Továbbra is biztosítani kell az önkormányzat pénzügyi
stabilitását, a tervezett bevételeket határidőben be kell szedni, és érvényesíteni kell a
fegyelmezett, likviditási szempontból is tervezett gazdálkodás követelményét.
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IV.1. Személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő kiadások, szociális hozzájárulási adó
Nem változik a 2015. évben sem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozók
illetményalapja, sem a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozók illetményalapja.
Mind a polgármester, mind a köztisztviselők tekintetében a cafeteria rendszer a törvény szerinti
minimális szinten kerül tervezésre.
A személyi jellegű kiadások között kerül megtervezésre a közfoglalkoztatással kapcsolatos
kiadás, melyben szükséges megtervezni a 2014. évről áthúzódó 1 havi bér önerejét, azon
közfoglalkoztatási programokkal összefüggésben, melyek megkezdődtek a 2014. évben és
áthúzódnak a 2015. évre is.
A 2015. évi személyi jellegű kiadások tervezésekor szükséges figyelembe venni, hogy változik e a
minimálbér összege. Amennyiben változik vizsgálni szükséges, hogy a munkavállalóknak a
besorolásuknak megfelelő bérhez képest ki kell e egészíteni a bérét. Mindezek miatt
emelkedhet a személyi jellegű kiadások tervezett összege, valamint a szociális hozzájárulási adó
összege, a 2014. évre tervezett előirányzattól.
Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselő‐testülete a 78/2014. (III.13.) számú
határozatában döntött arról, hogy továbbfoglalkoztatásra 300 000 forintot biztosít a 2015. évi
költségvetés terhére. Ezen kiadási előirányzat a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
személyi jellegű kiadásainak előirányzatát, valamint a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzatát fogja növelni a 2014. évhez képest.
A köztisztviselők kötelező továbbképzésével kapcsolatos kiadások előirányzatát, az
engedélyezett létszámnak megfelelően szükséges tervezni.
A 2015. évi költségvetésben tervezett személyi jellegű és a munkaadókat terhelő kiadások
között kell megtervezni a Gyepmesteri telep üzemeltetésével megbízott vagy alkalmazott
munkavállaló bérét, valamint annak járulékát is.
IV.2. Dologi kiadások
Ezen kiadási jogcím tekintetében a 2014. évi pénzügyileg realizált kiadásokat szükséges tervezni
az infláció mértékével növelten, a 2014. évben felmerülő egyszeri kiadásokat kiszűrve.
El kell végezni az önkormányzat és intézményeinek feladatellátását szolgáló épületek, eszközök
állagmegóvását. A 2015. évi költségvetési rendelet‐tervezetben fedezetet kell biztosítani az
Egészségház festési és karbantartási kiadásaira, valamint az eszköz és bútorzat pótlására.
Ugyancsak fedezetet kell biztosítani a Polgármesteri Hivatal épületének festésére. Mindkét
esetben az önkormányzat tulajdonában lévő Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. előzetes árajánlata
alapján kerül meghatározásra a festési és karbantartási kiadások fedezetéhez szükséges
előirányzat.
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Az 381/2014. (IX.25.) számú képviselő‐testületi határozat szerint 1 000 ezer forint előirányzat
kerül tervezésre a 2015. évi költségvetésben a településen lévő romos ingatlanokkal kapcsolatos
feladatok ellátásának fedezeteként.
Az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatai között kerül tervezésre a 258/2014. (VI.26.)
számú képviselő‐testületi határozat alapján 1 905 ezer forint összegű honorárium előirányzata.
Ezen előirányzat nyújt fedezetet az Egyek Nagyközség várossá nyilvánítási pályázati
dokumentáció elkészítésének díjára.
A 2015. évi költségvetésben tervezett dologi kiadások között meg kell tervezni a Gyepmesteri
telep fenntartásával és működtetésével kapcsolatos kiadásokat a 2015. második félévére.
IV.3. Ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásai
A törvényi előírásoknak megfelelően az ellátotti létszám alapján a jogszabály által
meghatározott mértékben kerülnek tervezésre ezen előirányzatok. A 2015. évi költségvetési
rendelet‐tervezet készítésekor figyelembe kell venni a Szociális törvény változásait, amely
szerint előreláthatóan a foglalkoztatást helyettesítő támogatást nem az önkormányzat fogja
megállapítani 2015. január 1‐től.
IV.4. Működési célú pénzeszközátadások
A 2015. évben az alábbi összegű pénzeszközátadások kerüljenek tervezésre:
 Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
33 656 ezer forint
 Önkéntes Tűzoltóság:
8 482 ezer forint
 Katasztrófavédelem
100 ezer forint
 Polgárőrség
658 ezer forint
 Egyeki Sportbarátok Sport Egyesülete
1 200 ezer forint
 Tiszacsegei Központi Ügyelet
5 562 ezer forint
 Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás
15 762 ezer forint
 Debrecen‐Nyíregyházi Egyházmegye
2 660 ezer forint
 Munkahelyteremtő beruházások támogatása
7 800 ezer forint
IV.5. Működési tartalék
Az általános tartalék képzése az előre nem valószínűsíthető kiadások miatt szükséges, 2 000
ezer forint összegben.
IV.6. Felhalmozási és felújítási kiadások
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A 2015. évi felhalmozási és felújítási kiadásokat a már benyújtott pályázatokhoz, illetve az
képviselő‐testületi határozatokhoz igazodva tervezzük.
Az intézményi felújítások, illetve beruházások előirányzatának nagyságát a költségvetési
lehetőségeknek megfelelően szükséges tervezni. A Széchenyi‐program keretében vásárolt piaci
alapú bérlakások felújítására kerüljön tervezésre a 2014. év végén elkülönített számlán
megjelenő összeg egy része felújítás, másik része karbantartás fedezeteként, előzetes felújítási
illetőleg karbantartási terv alapján.
IV.7. Fejlesztések, beruházások, felújítások
1.) Önkormányzati lakásfelújítások
2.) Járda felújítás,
3.) Önkormányzati belterületi utak stabilizálása,
4.) Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
5.) Polgármesteri Hivatal klimatizálása,
6.) Belterületi bel‐ és csapadékvíz‐védelmi fejlesztések,
7.) Gyepmesteri telep megépítése
8.) Műfüves pálya létrehozatal,
9.) Horgászturizmushoz kapcsolódó fejlesztés (Vályogos‐tó)
10.)
„Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám alatti
ingatlanon”
11.)
„Egyek, Tisza u. 6. sz. alatti ingatlanon lévő Idősek Otthona épületenergetikai
fejlesztése”
12.)
Az önkormányzat folytatja a 2014. évben megkezdett alacsony vételáru
ingatlanok vásárlását, a még rendelkezésre álló hitelkeret erejéig.
13.)
Szennyvízcsatorna hálózat bővítés IV. ütem, szennyvíztisztító‐telep áthelyezése
14.)
Lap‐top beszerzés
15.)
Egyek, Fő u. 1. sz. alatt lévő Kazánház és kémény építési engedélyezési terv
készítés
16.)
Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző
által előkészített költségvetési rendelet‐tervezetet a polgármester a központi költségvetésről
szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő‐
testületnek.
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Az Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetési rendelettervezetét
a koncepcióban megfogalmazott elvek és célkitűzések alapján, valamint a 2014. évben
meghozott képviselő‐testületi határozatok, rendeletek, a hatályos jogszabályok előírásai szerint
készítjük el és terjesztjük elő.

Kérem a Képviselő‐testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el Egyek
Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetési koncepcióját, az alábbi határozati javaslat
szerint.
Egyek, 2014. december 11.
Dr. Miluczky Attila
Polgármester
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Határozati javaslat:
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő‐testülete az Önkormányzat 2015. évi
költségvetési koncepcióját, a költségvetési tervezés fő irányait az előterjesztett tervezési
szempontok alapján a következők szerint fogadja el:
1. A 2015. évi bevételek tervezési szempontjai:
 bevételek teljes körű felmérése,
 pályázati lehetőségek és kistérségi források teljes körű kihasználása,
 helyi adóbevétel tervezése a 2014. évi teljesítés szintjén,
 bérleti díjbevételek infláció mértékével történő emelése,
 kintlévőségek behajtása.
2. A személyi‐, és járulék előirányzatok terén a kötelező illetmény‐, illetve
bérnövekedésen túl illetménykiegészítés tervezhető 10% / 20%‐ban tervezhető. A
tervezés során a megváltozott összegű garantált bérminimum figyelembevételével
kell megvalósítani a tervezést. A tervezés során a jubileumi jutalomra való
jogosultságot figyelembe kell venni.
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3. A személyi‐, és járulék előirányzatok terén tervezni szükséges 1 fő
továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos kiadások előirányzatát a Könyvtár és
Művelődési Ház tekintetében.
4. A személyi‐, és járulék előirányzatok terén tervezni szükséges a Gyepmesteri telep
működtetésével megbízott munkavállaló bérét vagy megbízási díját.
5. A polgármester és a köztisztviselők tekintetében a cafeteria rendszerrel kapcsolatos
kiadás a 2014. évhez hasonlóan a minimális szinten kerüljön tervezésre.
6. A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokhoz szükséges önerőt biztosítani
szükséges a 2015. évi költségvetési rendelettervezetben.
7. A dologi kiadások az infláció mértékével emelkedésével növelten tervezhetők,
elhagyva a 2014. évben felmerülő egyszeri kiadásokat.
8. A dologi kiadások között kell megtervezni az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal
festésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat.
9. A 2015. évi költségvetésben előirányzatot kell biztosítani az Egészségház
eszközpótlására.
10. A dologi kiadások között kell megtervezni 1 905 ezer forint összegű honorárium
előirányzatát, amely fedezetet nyújt az Egyek Nagyközség várossá nyilvánítási
pályázati dokumentáció elkészítésének díjára.
11. Beruházás, felújítás tervezése során az alábbiakban felsorolt felhalmozási kiadásokat
szükséges tervezni. Amennyiben felhalmozási kiadások fedezeteként hitelfelvétel
szükséges ‐ a hitelfelvételi korlát szabályainak és a stabilitási törvény előírásainak
betartásával lehet tervezni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Önkormányzati lakásfelújítások
Járda felújítás,
Önkormányzati belterületi utak stabilizálása,
Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
Polgármesteri Hivatal klimatizálása,
Belterületi bel‐ és csapadékvíz‐védelmi fejlesztések,
Gyepmesteri telep megépítése
Műfüves pálya létrehozatal,
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9. Horgászturizmushoz kapcsolódó fejlesztés (Vályogos‐tó)
10. „Napelemes rendszer telepítése 4069 Egyek, Hunyadi János u. 48/c. szám alatti
ingatlanon”
11. „Egyek, Tisza u. 6. sz. alatti ingatlanon lévő Idősek Otthona épületenergetikai fejlesztése”
12. Az önkormányzat folytatja a 2014. évben megkezdett alacsony vételáru ingatlanok
vásárlását, a még rendelkezésre álló hitelkeret erejéig.
13. Szennyvízcsatorna hálózat bővítés IV. ütem, szennyvíztisztító‐telep áthelyezése
14. Lap‐top beszerzés
15. Egyek, Fő u. 1. sz. alatt lévő Kazánház és kémény építési engedélyezési terv készítés
16. Felhalmozási célú hiteltörlesztés

12. A 2015. évi költségvetési rendelet tervezetben 2 000 ezer forint általános tartalékot
szükséges megtervezni, valamint céltartalék tervezése szükséges a már benyújtott,
de még támogatói döntéssel nem rendelkező pályázatok önerejének megfelelően.
13. A működési célú pénzeszközök vonatkozásában a 2014. évben pénzügyileg realizált
kiadási szinten szükséges tervezni, kiszűrve a 2014. évi eseti jelleggel felmerülő
kiadásokat, az alábbiak szerint:
Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft.
Önkéntes Tűzoltóság:
Katasztrófavédelem
Polgárőrség
Egyeki Sportbarátok Sport Egyesülete
Tiszacsegei Központi Ügyelet
Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás
Debrecen‐Nyíregyházi Egyházmegye

33 656 ezer forint
8 482 ezer forint
100 ezer forint
658 ezer forint
1 200 ezer forint
5 562 ezer forint
15 762 ezer forint
2 660 ezer forint

14. Szociális támogatásokra tervezett összeg csak jogszabályi kötelezettség alapján
tervezhető.

Határidő: A 2015. évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését
követő negyvenötödik nap.
Felelős: Dr. Miluczky Attila Polgármester
Csepreginé Kocsis Nóra Jegyző
Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető
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