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sorszám Név Aláírás
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Sike Sándor Dénes képviselő

C.q
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1. Demjénné Mustos Beatrix jegyző
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varga sándomé óvodavezető Llo_tqa_ a<irvb""/



ELÓTERJESZTÉS

Készült Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.
február hó 26..napján tartandó nyílt ülésére

Tárgy: A Bo§odbótai Napközi otthonos Óvoda és Konyha 2019, éVi költségvetése

Tisáelt Képviselólestület!

A Borsodbótai Napközi otthonos Óvoda és Konyha fenntartója Borsodbóta Község
Önkormányzata. A költségvetési intézmény közoktatáSi feladatellátási szerzódés
alapján - az Alapító okiratában foglaltak szerint - ellátja Uppony KözSég
Önkormányzatának az óvodai nevelés körébe tartozó kötelezó feladatait is, azonban
azinlézmény 201812019, éVistatisáikai adataiszerint upponyi lakcímmel, tartózkodási
címmel rendelkezó gyermek nem áll jogviszonyban az intézménnyel.

A költségvetési szerv 2019, éVi költségvetése Magyarország 2019. éui
költségvetéséról szóló töNényben biztosított költségvetési támogatás adatai, továbbá
a Vonatkozó szakmai szabályok alapján kerültek elkészítésre. Az intézmény bevételi
és kiadási e|óirányzatait kiemelt elóirányzatonként a határozati javaslat melléklete
laílalmazza.

Az intézmény bevételi fóösszege:

ebból: központi költségvetési támogatás

intézményi térítési dijbevétel (elvárt)

önkormányzati fenntartói hozzájárulás

Az inézmény kiadási főösszege:

55.66,4.186.-forint

49.749.637,-forint,

1 ,197-451.-forint,

4,717,098.-forint,

55.664.186,-forint

A bevételi elóirányzaton belül a kóltségvetési támogatás összege a 2019. évi Várható
intézményi adatok (gyereklétszám, intézményi étkezést igénybe VeVók létszáma,
illetve ezen létszámon belül a normativ téritési díj kedvezményre jogosuliak aránya,
továbbá a testület által elfogadott nyersanyagköltség alapján kerúltek számításra.)
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A személyi juttatás összege lartalmazza az óVodában foglalkoáatott 5 fó
közalkalmazoft illetményét, az 'l íő Munka Törvénykönyve hatálya alapján
foglalkozatoft,l fó illetményét, továbbá a 6 fó konyhai dolgozó illetményét. Az
il|etmények meghatáíozása a közalkalmazotti bértábla, Valamint a garantált

minimálbér (149.000.-íorint, illetve 195,000,-forint) alapján kerültek számításra.



A személyi juttatások között szerepel lovábbá az intézményvezetói pót|ék 876.960.-
forinttal (1 fó), valamint a nehéz körülmények között Végzett munkáértjáró pótlék (3 fó
réSzére) összesen 876.960.-forinttal, Tervezésre kerúlt még egy fó közalkalmazott 3
havi illetményéVel azonos összeggel, jubileumijutalom cimén tóíténó kifizetés. Ennek
összege 585.000.-forint, Egy fó közalkalmazott esetében havi 30.000.-forint
munkáltatói döntésen alapuló il|etmény került tervezésíe, figyelembe véve, hogy az
érintett személy nyugellátásra való jogosultsága 2019. évbén válik okszerúvé.

A személyi juttatások között szerepel a pedagógusok elómenételi rendszeréról és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. éVi xxxlll, törvény köznevelési
intézményekben történó végrehajtásáról szóló 32612013. (Vlll, 30.) Korm. Rendelet
32lA. §-ában íogla|tak szerint járó 7 %-os emelés két fő esetében 2018. január hó ,l,

napjával visszamenóleges hatállyal, (2018. évre 180,500,-forintta|,20,19. éVre pedig
1 95.000,-forinttal számolva,)

Vonatkozó jogszabály:

"3zA, §: (1): A pedagógus szakképzeftséggel vagy szakképesítés,el nem rendelkezó nevelő és
óktató munkát kózvetlenül segító munkakóíbén foglalkoztatoft kinevezésben szeíepló illetménye,
munkaszelzódésbén széíepló alapbéíe nen lehet kevesebb, mint a Kjt. szeinti besorolésukhoz taftozó
gaíantált illetmény - ha az érintett személy a kötelezó legkisébb munkabé e vagy garcntált
bérnininumra jogosult, ez utóbbiak - százhét százaléka."

Ajáíulékok összege a személyi juttatások után fizetendó szociális hozzájárulási adót
lartalmazza, melynek mértéke a tárgyéVben 17,5 o/o- A 2018. évre tervezett 7 yo-os

illetménynövelés után tervezett szociális hozzájárulási adó mértéke Viszont 19,5 %-kal
került tervezésre.

A dologi kiadások között került tervezésre az intézményi gyermekétkeáetés
biztosításához szükséges nyersanyag beszerzése, melynek áíá-val nöVelt tervezett
összege,l4.,l82.058,-forint, továbbá az intézmény működtetéséhez szükséges egyéb
rezsiköltségek összege (vil|any, fűtéS, telefon, szakmai anyag beszerzése, telefon stb,)

A kiadások között az általános forgalmi adó összege a beszerzett nye§anyag utáni
áfa összege (20 %-os mértékkel számolva), továbbá az ezen kívüli dologi kiadások
utáni áfa összege (27 %-os mértékkel számolva).

Javaslom a Képviseló-testületnek az intézmény 2019. évi költségvetésének az alábbi
határozat javaslat szerinti elfogadását,

Borsodbóta, 2019. február 22.

s Jánosa"é-
L9

ármester



határozat 1. melléklete

Borsodbótai Napköziotthonos Óvoda és konyha

önállóan múködő kóltségvétési szerv
2019. évi költségvetés
KÖTELEZÓ FALADAT

adatok Flban

MEGNEVEZÉS 2019, éVi
előirányzat

BEVETELEK

Finanszíroási bevételek
tevékenység noímatíV bevételéból származó

intézményi ellátási dljak
fenntaítói hozzá]álulás

49749637
1197451
4717098

Bevételek összesen 55664186

KADÁsoK
személyij!ttatások
Já.ulékok
Altalános forg, Adó
Dologi kiadások

32405160
5676968
308651í

14495547
kiadások összesen 55664186



Napközi otthonos Óvoda és Konyha 2o19.évi költségvetése

Közalkalmazottak alapilletménye
Nyugdúba Vonuló dol8ozó plussz ill-

Mt, Alkalmazott alapilletménye
Dajkák 7 %-os pótléka 2019.éVi
Dajkák 7 %-o5 pótléka 2018.évi
lntézményVezetői pótlék
Nehé2 körülmények között vé8zett
munkáért járó pótlék - 3 fő
Jubileumj jutalom
Gyógypeda8ó8us mé8bízásí díja

sz€ mélyi iuttatás összesen
Munkaadót teíhelő járulék

szakmai anya8ok beszerzése
Tisztíószer beszerzés
lrodaszer, nyomtatvány
E8yénivédőeszközök
Télef onszol8áltatási dü

lnternet ha5ználatidú

Karbantartás, kisjavítás
szemétszállításidú
Víz és csatornadú
Villamos eneí8ia
Fútőenergia
MűködésicéIú ÁFA
Belföldikiküldetés
Dologi kiadás
óvoda összes kíddásd

Óvoda múködéséíe kapott támogatás

Konyha
Konyhai dol8ozók illetménye
Élelmezésvezető iIletménye
szemé lyi iuttatá§ összesen
Munkaadót terheló járulék

Územeltetésaanya8ok
Közüzemidí.iak
Karbantartás, kisjaVítás

MűködésicéIú ÁFA
Dolo8i kiadás össze§en

Konyha (Eszes kiddósd

16 007 400

360 000
1 788 000

327 600
303 240

876 960
0

a76 960
585 000
293 000

27 478 L60
374aL?a

80 000
250 000
150 000
300 000

36 000
39 000
50 000

100 000
150 000
50 000

775ooo
500 000

50 000
2 530 000

27 696 338

22 428 350

8 940 000
2 340 000

tl280 000
1974 000

11000 000
600 000
200 000

2 261 287
74 067 287
27 321287



Ndpközí otthonos Óvodd és Kónyha 2olg.évi kőttségvetése

óvoda

Közalkalmazottak alapiIletménye
Nyugdúba vonuló dolgozó plussz iIl,

Mt. Alkalmazott alapilletménye
Dajkák 7 /o,os pótléka- 2019.évi
Dajkák 7 %-os pótléka,2018,éVi
lntézméntvezetői pótlék

Nehéz körülmények között Végzett
munkáéítjárópótlék,3 fő
,'ubileumi jutalom
Gyógypedagógus megbízásí díia
személyi iuttatá§ ósszes€n
Munkaadót terhelő iáíulék
szakmai anya8ok beszerzése
Tisztitószer beszerzé5

l roda5zer, nyomtatvány
E8yénivédőeszközök
Telefon5zoIgáltatási dü

lnternet használati díj
Karbantartás, kisjavítás
szemétszállításidú
Víz és csatornadíj
Villamo5 energia
Fíítóener8ia
Működésicélú ÁFA
Belföldikiküldetés
Dologi kiadás
óvoda összes kiadásd

Óvoda működésére kapott támogatás

Konyha
Konyhai dol8ozók iIletménye
ÉlelmezésVeZető illetménye
személYi iuttatás összesen
Munkaadót t€rheló járulék
Üzemeltetésianvaeok
Közüzemidúák
Karba ntartás, kisjaVítás
Működésicélú ÁFA
Dologi kiadás összesen
Konyhd összes kiadásd

Gyermekétkeztetés költsé8vetési támo8atás

16 o07 400
360 000

1788 00o
327 600
3o3 24o
876 960

0
876 960
585 000
293 000

21418160
374aL7a

80 000
250 0o0
150 000
300 000

36 000
39 000
50 000

100 000
150 000
50 000

115000
500 000
50 000

2 530 000
27 696 338

22 42a 350

8 940 000
2 340 000

11280 000
1 974 0m

77 942 a75
600 000
200 000

2 527 a63
15 26473a
28 578 738

27 32L 287



1112019. (l1.26,') halélozat 1. melléklete

Borsodbótai Napköziotthonos Óvoda és konyha

önállóan múködő költségvetésa szerv
2019, évi költségvetés
KÖTELEZÓ FALADAT

adatok Ft-ban

MEGNEVEZES 20'I9, éVi
elóirán\.zat

BEVETELEK

Finanszírozási bevételek
tevékenység normatív bevételéból származó

intézményi ellátási díjak
fenntaítói hozzájárulás

49749637
1197451
4717098

Bevételek összesen 55664í86

KlADÁsoR
személyijuttaésok
Járulékok
Általános forg, Adó
Dologi kaadások

32405160
5676968
3086511

14495547
kiadások összesen 55664í86



Napközj otthonos Óvoda és Konyha 2o19.éVi költsé8vetése

Közalkalmazottak alapilletménye
Nyu8dúba Vonuló dol8ozó plussz ill_

Mt, Alkalmazott alapilletménye
Dajkák 7 %-os pótléka 2019.évi
Dajkák 7 %-os pótléka 2018.évi
lntézményVezetói pótlék
Nehéz körülmények között vé8zett
munkáért járó pótlék - 3 fő
Jubileumi jutalom
Gyó8ypedagó8us megbízásí dúa
szemé lyi .'uttatás összesen
Munkaadót terheíő járulék
szakmai anya8ok beszerzése
Tisztíó5zer beszerzé3
lrodaszer, nyomtatVány
E8yénivédőes2közók
Telefonszol8áltatási díj
lnternet használati dí.i

Kárbantartás, kasjavítás

szemétszállítási díj

Víz és csatornadíj
Villamos ener8ia
FűtőeneBia
Múködésicélú ÁFA
Belföldikiküldetés
Dolo8i kiadás
óvodo ősszes kiadásd

Óvoda múkódésére kapott támo8atás

Konyha
Konyhai dol8ozók illetménye
Élelmezésvezetó illétménye
személyi juttatás összesen
Munkaadót terhe|ő iárulék
Üzemeltetésianya8ok
Közüzemidíjak
Karba ntartás, kisjaVítás

Működési cé|ú ÁFA
Dologi kiadás összesen
Konyha lisszes kíadása

16 007 400
360 000

1 788 000
32J 600
303 240

876 960
0

876 960
585 000
293 000

21418160
3 74a 778

80 000
250 000
150 000
300 000

36 000
39 000
50 000

100 000
150 000
50 000

775 000
500 000

50 000
2 530 000

27 696 338

22 42a 35o

8 940 000
2 340 000

11280 000
1974 000

11000 000
600 000
200 000

2 267 281

t4 067 2a7
27 327 287



Nopközí otthonos Óvodo és Konyho 201g.évi kóltségvetése

óvoda

Közalkalmazottak alapilletménye
Nyu8düba vonuló dolgozó plussz ill-
Mt, Alkalmazott alapiIletménye
Dajkák 7 /o-os pótléka- 2019.évi
Dajkák 7 %-os pótléka -2018.évi
lntézményvezetői pótlék

Nehéz körülmények között vé8zett
munkáéítjáró pótlék- 3 fő
JubiIéumi jutaIom

Gyógypeda8ógus me8bizásí dúa

személyi iuttatás ósszesen
Munkaadót terhelő járulék
szakmai anya8ok beszeízése
Tisztitószer beszerzés
líodaszer, nyomtatvány
EgyéniVédóeszközök
Telefonszo18áltatási díj

lnternet használatidü
Karbantartás, kisjavítá5
s2emétszállítá5idú
Víz é5 csatornadú
Villamos ener8ia
Fűtőener8ia
Működésicélú ÁFÁ

Belföldikiküldeté5
Dolo8i kiadás
óvodd összes kíodósa

Óvoda működéséíe kapoft tiámo8atás

Konyha
Konyhai do18ozók illetménye
Élelmezésvezetó illetménye
személyi juttatás összesen
Mu n kaadót teíhelő já rulé k
Üzemeltetésianya8ok
Közüzemidüak
Karbantartás, ki5jaVítás
Működésicélú ÁFA
Dologi kiadás összesen
Konyhd összes kíddósd

16 007 400
360 000

1 788 000
32J 600
3o3 24o
876 960

0
876 960
585 000
293 000

2L 4La 760
3748l7a

80 00o
250 000
150 000

300 000
36 000
39 000
50 000

100 000
150 000
50 000

7750oo
500 000

50 000
2 530 000

27 696 338

22 42a 35o

8 940 000
2 340 000

11280000
1974 o0o

L7 942 875
600 000
200 000

2 527 a63
75 264 73a
28 578 738

Gyermekétkeztetés költsé8vetési támogatás 27 32I2a7



ELÓTERJESZTÉS

Borsodbóta Község Onkormányzata
Képviselő testületének 2019. február 26-án tartandó ülésére

Borsodbóta Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az orsággyűlés elfogadlaMagyaío$Ág2ol9. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvén}t. A törvéÍly alapján megterveáiik az öílkoímány7At feladatajhoz igénybe vehető
központi forflá§okat, a költségvetés készitése során alkalmazfuk a központi jogszabályokban
é§ a helyi önkormányzati rendeletekben meghatáxozott előírásokat.

Az állaíí' áItal biáosított támogatási formákon túl az emberek szociáis tíínogatás§al való
ellátása az önkormányzatok feladat4 mivel a helyi közösségek rendelkeznek legilkább azzal
a fudással, amely alapjrin dönthetnek a jogosult§ág tekintetében. Az önkormányzatok
szabadabban dönthetnek a támogatiások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási
rendszerben senki sem maradhat ellátIás nélkül, ugyanis a megfeleló forrással nem rendelkező
önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkományzat
segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elváasztrásra kerültek. Az állami felelősségi körbe
tartozó ellátások jfuási kormányhivatali hatáskörben, az önkormán},zati ellátások képviselő-
testületi hatískörben találhatóak. 20l9-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli
integlálása a munka világába.

A helyi önkormlínyzatok száííLíía kötelező feladatot továbbra is törvény ílhal elő, az
önkormlínyzatok eltérő adottságait (gazdasági teüesítőképesség, Iakosságszim, a
közigazgatlisi terület mérete) is figyelembe vév€.

Az Mötv. §zerint a h€lyi közúsrelq illetv€ a helyben bizto§ítható közfeladatok:

- településfejlesáés, településrendezés, településüemeltetés (köáemetők, közvilágítás,
kéményseprés, stb.),

- óvodai ellátás,

- szociáJis, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátrások,

- egész§égügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), aZ egészséges életmód segítését
célzó szolgátaások, kömyezet-egészségíjgy (p1. köztisztaság, lovarirtá§),

- kulttlllilis szolgáltalá (könp,tár, közmúvelődés, előadó-művészet timogatása, stb.),

- helyi kömyezet- és természefuédelem, yízgazdáIkodérs, üzkárelhádtás, ivóvízellát"ás,
§zenn}^r'ízelvezetés, -kezelés és -rirtalmallanítás (csatomaszolgáltalás),

- lakás- és helyiséggazdákod.is,

- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,

- közremúködé§ a település közbiáonságának biáosításában,

- helyi közfoglalkoztatás,

- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,



- sport, ifiúsági ügyek,

- nemzetis€gi ügyek,

- hell közösségi közlekedés biaosítás4

- hulladékgazdálkodás,

- távhőszolgátatás,

- kistermelők, ő§termelők jogszabályban meghatáIozott termékei értéke§íté§i
lehetőségének, hétvégi iáíusítiásának biztosítrása_

További törvényi lehetó§égek helyi önkormáryzati f€ladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül mtás, a helyi közügy, helyben biáo§íüató közfeladat
ellátását is elóírhatja,

- törvényben meghatiiíozott esetekben az önkormányzat és az álam kíilön, a
finaírszíloást is rcndező megállapodása alapláÚil az öílkoímáí]^yz^ álami feladatokat is
elláthat,

- a helyi önkornányzatok továbbra i§ önként vállalhatják olyan helyi közügyek
elláláá! amelyet jogszabrily nem utal mrás szerv kizírólagos hatáskörébe. AZ önként
válalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező f€ladatok ellátását.
Finanszirozásuk fonását elsósolban az önkományzat saját bevételei, illetve az eIre a
élra bizto§íiott külön források képeáetik.

A 2019. éi költségvetési bevételek tervezett előiíány7Ala 382.997.168.- Ft , így a folyó
kiadásokra összesen 382.99'1.168.- Ft foírás fog rendelkezesre álni.

A 20l9-ban * a feladatfinanszírozás keretében - az általános míiködéshez és ágazati
f€ladatokJpz kapcsolódó támogatáokbol sármaá beváel c§ak a kötelezően ellátandó
feladatokra fordítható. A tervezetben álamháztartáson belüli bevétellel l42 925 119 Fl
ö§§zegben §zárnolhrnk.

Az Önkormányzat átal míiködtetett §zociális támogatási rendszel 2019-ben i§ jelentós
támogatást fud nyujtani a nehéz anyagi hel}zetben lévök szÁúúra. Az e célra rendelkezésre
áló központi költségvetésből nyújtott keTet 6 259 eFt.

A 2019. éü költ§égveté§i é§ finanszírozá§i kiadá§ok tervezett előirán},zata 382.997 -168. -Fr.

Az önkormányzat létsámkerete ajavaslat szerint 5 fó.
A közti§ztviselói illetínénya]ap (4'I 000 Ft) és a közalkalmazotti illetnénypótlék (20.000 FD
mértéke nem változott. A garantát bérminimum 138.000 Ft-ól 195. 000 Ft-ra növekedett.

A 2019. évben a dologi kiadások emelkedésével kell szímoIni, íészben az új feladatok
többletkölt§€ei é§ az energiaköltségek növekedésével összeffiggésben.

Az ÖrkormányzaS az Ózdi Kistérségi Többcélú TársulIisban továbbra is íészt vesz, melynek
fenntartrásráüoz 452 500 Ft összegben tervez hozzÁlánlai, valamint az hétvégi orvosi
ügyelethez 813 000 Ft-tal.
A településen múködő roma nemzeti€gi ónkoímányzatok múködési kiadásaüoz nem járul
hozá, de továbbra is biáosítja a múködésiik feltételeit.
A Közös Hivatal miiködéséhez a saját költségvetés terhére 3 833 762Ft-tá jarulbozzÁ.



Borsodbóta Község Önkormányzata 20l8, 04. 01-2021,03.3l. között valósítja meg az EFoP-
1 .6.2-16-20l'l -00030 azonosítószámú ,,Szegregált élethelyzetek felszámolrása komplex
programokkal (ESZA)" címú pélytrzatát. Az összességében 199.999.2'17 Ft összköltségű
plogram a Régió Fejlesaéséért Alapítvlínnyal, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal, mint konzorciumi partnerekkel kerül megvalósítrásra, A konzorciumi
pannereket megillető tárnogalás összege:

. Bolsodbóta Község Önkormányzata

. szociális é§ Gyermekvédelmi Főigazgatóság

. Régió Fejlesáéséért Alapítvlíny 108.052.100 Ft
Bolsodbóta Község Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadása a projekten belül
22.'735.816 Ft, amely tartalmazza a szakemberek béIét, annak járulékait, szakmai anyagok
beszerzését, szolgáltatísok, kötelezó nyilvanosság, kön},Wizsgálat, posta, telefon, banki
szolgáltaLísok költségeit, valarnint a közbeszerzési szakértői dijat.

Borsodbóta Község Önkormrátryzata 2018. 0'1. 0I-2020.06.30. kőzötl valósítja meg az EFOP-
2.4.1-16-2017-0004I azonosítószámú ,,Szegregált élethelyzetek felszrimolrisa komplex
programokkal (ERFA)" című pályáLzaáL Az össz€sségében 200.000.000 Ft összköltségű
program keretében megvalósultak az elókészüIeti munklák és 8 db lakás vásárlása. 20l9-ben
megtörténik a lakások felújítisa, illetv€ a,,Csillag pont" kialakítása. A projekten belül 2019.
évben 164.368.200 Ft kiadlást tervezünk, amely tartalmazza a megvalósítók bérét é§járulékait,
a felújítlások, eszközbeszerzések, engedélyes tervdokumentáció készítésének, közbeszefzés
lefolytatásának, nyilvIánosság biáosítá§ának, múszaki ellenőrzésnek, kötelezó
könywizsgálatnak, dokumentálásnak, valamint a menedzsment lészére töíténő iroda bérlés
költségeit,

Bor§odbóta Község Önkormrinyzata 2018. 09. 01-2021.06.30. kőzött valósíüameg az EFOP-
3.9.2-16-2017-00020 azonosítósziámú ,,Humrán kapacittisok fejlesztése az,o7di _Iárásbán"

címíi pályázatű. Az összességében 499.999.996 Ft összköltségű proglamot ozd, Borsodbót4
Csokvaomiiny, Domaháza és FaIkaslyuk önkorúínyzatai valósítjrák meg, Boísodbóta
részesedése az összköltségen belúl 47.121.788 Ft.2019. évben a projekt összes kiadrása

Borsodbóta €setében l'l ,639.179 Ft, eztaítalmazza a projektet megvalósító szakemberek bérét
és járulékait, a 2018-ben megvlísárolt mikobusz bérleti díját, annak íizemanyagköltségét,
€zen kívül szímitógép és egyéb anyagok besz€rzésének, szolgátauísoknak, kirándulásoknak,
sportpályabérletnek költségeit, valamint a tanoda rezsiköltségét és banki költségeket.

Mind a 3 EU támogaíással megyalósuló pfojekt 100 7o-os támogatásban részesül.
Megvalósíúisuk időaiányos, vlirhatóan a fizikai befejezés időpontig mind a 3 projekt lezáása
megtörténik.

Kérem a Tisáelt Képviselő-testiiletet, hogy a beterje§ztett 2019. évi költségvetési rendelet
tervezetet vél€ményezni és elfogadni, jóváhagyni szíveskedjen,

64.98,7.420 Ft
26.959.,l57 Ft

Borsodbóta, 2019. február 22.



2019 évi kiadások
EFoP 1,6.2 _ 16 - 2017 00030 ,,Szegregált élethelyzetek fel§zámolása komplex programokkal

(EszA)'' projekthez

Megvalósítá§ időtartama: 2018. áprili§ 0l. - 2021. március 31.

l, Folyamatos szociális munka biáosítása 3,5 fó x 80 000 Ft/főllró x 12 hó 3 360 000
2. Folyamatos szociális munka járulékai 655 200
3. Roma mentor béI 80 000 Ftlhó x 12 hó 960 000
4. Roma mentor járulék 187 200
5. Start asszisáens bér 60 000 Ft/hó x 12 hó ,I20 

000
6. Start asszisaens járulék l40 400

7. Egészségőr bére l80 000 FVhó x ]2 hó 2 1ó0 000
8. Egészségőrjárulék 379 080
9. Projektmenedzser bére l30 000 Ft4tó x 12 hó l 560 000
10. Proj ektmenedzser j áruléka 2,73,780

l 1. Pénzügyi vezető bére l30 000 Ftthó x 12 hó 1 560 000
12, Pénzügyi vezető járuléka 2,73,780

13. Közösségi programszervező bére l80 500 Fthó x 12 hó 2 166 000
14. Közösségi programszervező jáíuléka 398 3,16

1 5 . Szaknai anyagok beszerzés€ 20 000 Ftlhó x 12 hó 240 000
1 6. szolgáltatlások( 1 0 242 000 Ft)
-Biáos kezdet jellegú fejlesáő foglalkozások
-Rendszeres foci foglalkoások
-Roma kulturális nap
-Hálózati worksopok

6 000 000

1 7. Kötelezó nyilvánosság 450 000
18. Kön}./vizsgáat (635 000 Ft) 250 000
19. Po§ta, telefon, bar*költség 20 000 Ft/hó x 12 hó 240 000
20. Közbeszelz ési szakértő díj ,162 

000
Mindösszesen 22735 816



2019 évi kiadások
EFoP 2.4.1, - ló - 2017-00041 ,,Szegregált élethelyzetek fel§zámolá§a komplex programokkal

(ERFA)'' projekthez

Megyalósítás időtartama: 2018, július 01. - 2020. június 31.

l. Dokumentációs archiválási költség 20 000 Fthó x 12 hó 240 000
2. Felújitások 130 000 000
3. Eszközbeszerzés lakásokhoz 17 329 000
4. Engedélyes tervdokumentrició 4 500 000
5. Közbeszerzés eljánás díja 800 000
6. Projektmenedzser bére 180 000 Ft&ó x 12 hó 2 l60 000
7. Proj ektmenedzser j áruléka 42 300 Fthó x 12 hó 507 600
8. Pénzügyi vezető bére l80 000 Ftlhó x 12 hó 2 160 000
9, Pénzügyi vezető járuléka 42 300 Fíhó x 12 hó 50,7 600
10. Szakmai asszisztens bére 60 000 Ft/hó x 12 hó 720 000
1 1. Szakmai asszisaens járuléka 14 000 Fthó x 12 hó 169 200
12. Szakmai vezető bére 140 000 Ft4ró x 12 hó 1 680 000
1 3. Szakmai vezetó járuléka 32 900 FVhó x 12 hó 394 800
14. Szakmai megvalósítók útiköltsége 20 000 Ft/hó x 12 hó 240 000
15. Hatósági engedélyezési díjak 50 000

16. Nyilvránosság biáosítása (470 000 Ft) 2,10 000
17. Műszaki ellenőr dűa 1 300 000
l 8. Kötelezó könywizsgálat 500 000
1 9. Menedzsment részére 70 000 Fthó x 12 hó 840 000
Mindösszesen 164 368 200



2019 évi kiadások
EFOP 3.9.2 - l6 - 2017 - 00020 ,,Humán kapacitások íejle§zté§e az Ózdi járásban'' projekthez

Megvaló§ítás idótartamai 20l8. §zeptember 0l. - 2021. június 30.

1. Mikobusz bérleti dij 178 623 Ftltó x 12 hó 2 143 4,16

2. Száínitógép b€szezés 230 989
3. Mikrobusáoz iizemanyagköltség 38 100 Ft&ó x 12 hó 45,7 200
4. Bankköltség 3 l70 Ftttó x 12 hó 38 040
5. Tanoda rezsi költség 32 I23 Fnhó X 12 hó 385 4,16

6. Anyagköltség tanodai foglalkoztatláshoz 300 000
7, Anyagköltség óvodai fejlesaő
foglalkoztatíshoz

300 000

8. Anyagköltség ökotudatosság programhoz 71 438
9. Szotgáltatások (l 875 000 F0

- Közösségi kert múvelése
- Kömyezeti plograínok
-,,Gazdrilkodj okosan" pénzgazdálkodási

ismeretek
- Ökotudatos közösségi akció
- Tanulmányút

l 000 000

l0. Kirándulások,,catering" költségei 300 000
l1. sportpálya bérlet 22 225 F|/bó X |2 hó 266 700
12. Ifiúsági koordinátor bére 300 000 Fttró x 12 hó 3 600 000
l3. Ifúsági koordinátor j áruléka ,712 

800
1 4. Nyehtanrir bére l00 000 Ftlró x 12 hó l 200 000
l5. Nyelvtaná]jfuuléka 234 000
16. Eletvezeté§i tanácsadó bére 200 000 Ft/hó x 12 hó 2 400 000
l7. Élefuezetési taíüácsadó jáíuléka 468 000
18, Ifiúság§egítő bére 2 fó x 75 000 FVíóAó x 12 hó 1 800 000
19. I{úságsegító járuléka 351 000
20. I!úsági koordinátor utiköltsége 15 000 Ft/hó x 12 hó 180 000
Mindösszesen 16 439 |l9



BORSODBÓTA KÖZ§ÉG ÖNKORM,,hYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (II.....) önkormányzati r€nd€l€te

az Önkormányzat é§ költségvetési §zervei 2019. évi köttségvetéséról

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatáozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önlormanyzat és költségvetési
szeltei 2019. évl pét].zügyi tervéről a következőket rendeli el:

l.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviseló-testületle, Borsodbóta Község Önkormányzatinak
(továbbiakban: Önkormányzat) irlínyítása alá tartozó költségvetési szerveire, a
Napköziotthonos ovodáía és a Borsodbótai Közös onkormányzati Hivatalra terjed ki.

2.§

A köIt§ógvetés beyétel€i é§ kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségveté§ét

382 997 618 Ft bevétellel, és

382 997 618 Ft kiadással

állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat bevételei ós kiadásai

(1) A (2) bekezdésben megállapított köItségvetési bevételek fonásonkénti megoszlását, a
finansziroási célú múveletek bevételeit önkormlínyzati §zinten a rendglel l§zdmú
melléklele, a bevételek működési és felhalmozrási cél szerinti ré§zletezését a l/.. §zámú
mellékl€te,
a költségvetési kiadásokjogcímenkénti megoszlását önkormányzati szint€n, továbbá a
finanszirozási célú műveletek kiadásait a rend,eleíl-. számú melléklele, a kiadások
múködési és felhalmozási cél szerinti bontását a 2/a. szímú melléklete alapján haüírozza
meg a Képviselő-testület,

(2) A működési és felhalmozrlsi célú bevételi és kiadási előirányzalok mérlegszerű bemuta-
tlását önkormányzati szlnten a 3. svimú melléklel íészletezi.



4.§

A költ§égveté§ részletezó§e

A Képviseló-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését lészletesen a következők
szerint állapítja megj

(l) Az ön}ormányzat 2019. évi felújítrási előirányzatait felújítási célonként az 4. száúú
melléklet felhalmozási kiadásait feladatonként a 5. számú melléklet rögziti,

(3) Az Önkormányzat által adott céljellegű tám ogatásokat a 6. sz.imú helleklet szeint
halaíozzA fieg.

(4) Az öíkotíí]Láliyzat likviditási tervét a 7. számú melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat által fenntartoft Napköziotthonos Óvoda költségv€tését a 1,3.
melléklet taítalmazza.

(6) A Bolsodbótai Közös Ónkormá.nyzatai Hivatal költségveté§ét a 1.4. melléklet
tafíalmazza.

(7) Az öl]koífiár'yzat 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és
kiadásait a 8.sz. me|Iéklet tart]almiLzza.

(8)Aképviselő-testiiletazönkoíínán.zat2019.évleösszesített-közfoglalkoáatottak
nélküli - létszrim előiíinyzatát a következők szerint állapitja meg

a) átlagos statisztikai állomrányi létszám 5 fő

b) az év utolsó napján foglalkoáatott zá]ó létszlím 5 fő

(1l) A képviselő-testüIet többéves kihatássai járó feladatot nem tervez.

5.§

Általáno§ é§ céltartalék

A Képviselő-testület 3 782 526 Ft álíakí\os tartalékot képez,



6.§

A költségveté§ végrehajtásának szabályai

(l) Az önkormányzati szintű költségvetés végr€hajtásáéít a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel
kell kísémi a kiadrások csöklkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A kóltségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető össze8 nem

haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át, Ennek

fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások

előirányzatának nöVelésére fordítható forrás szolgálhat.

7.§

Áz előinányzatok módosítá§a

(1) A képviseló{estiilet a jóváhagyott kiadási elóirányzatok közötti átcsoportosítás jogát

minden e§etben fenntartja maglának.

@ Amerrnyiben az Önkormányzat év közben a költ§égveté§i rendelet ké§zíté§ekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervez€ttól elmaradnak, arról a polgármester a
Képvi§elö-te§tületet tij ékoáatja.

(3) A képvi§elő-testiilet az év közben engedélyezett központi támogatá§ok
(pótelőirányzatok) felha§ná\ásátóI, a jegyző áItaI töIténó előkészítés után, a polgiirmester
elóterjesáése alapján,- az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésóbb az éves
költségvetési beszimoló elkészítésének hatáidejéig, december 31-ei hatályal módosítja a
költségvetési rendeletét.

(4) Ha év közben az orságg},íilés - az Önkornányzatot érintó módon - a hozájárulások,
úmogatások előin4nyzatait zírolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanul a Képvi§elö-testiilet elé kell terjesáeni a költségvetési lendelet módosítását.

8.§

A gazdálkodá§ §zabályai

(1) Az önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon
gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében megállapított előirrinyzatok takarékos
felhasználását.



(2) Az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt forrnában naprakész
nyilvántartást kell vezetni.

9.§

A költségvetés végrehajtá§ának €llenórzés€

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakíiá§iíól, végrehajtlá§íról az Ózdi Kistérség
Többcélú Társulása útján gondoskodik.

10. §

Záró é§ verye§ rendelk€zé§ek

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatílyba.

Gulyrás Jrános Demjáné Mustos B€atrix
polgámest€r jegyző

zá!r4n é\!

A Tendelet kihirdetve: 2019.

DemjéÍ)Iré Mustos Beatrix
jegyző



í.sz. melléklet

öBorsodbóta közs nkormán

Bí _B7. Költségvetési bevételek

forintban

sor_
szám Rovat mégnevezése Rovat

száma
Elóiránlzat

1 2. 3, 4.
01 HelVi önkormánvzatok múkódésénekáltalános támoqatása Bllí 69 960 612
02 Telepúlési önkolmán\rzatok eqves köznevelési feladatainak támoqatása 8112 22 42B 350

03
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeáetési féladatainak
támooatása

Bí 13 48 736 157

04 Telepüíési önkormánrzatok kulturális feladatainak támoqatása 8114 1 800 000
05 Múködési célú költséqvetési támoqatások és kieqészító tiimoqatások 8115
06 Elszámolásból származó bevételek Bl í6 0
07 önkormánVzatok múködési támoqatásai (=01+...+06) 811 142 925119
08 Elvonások és befizetések bevételei B12

09
N4űködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérúlésék
államháztartáson belillról

B13

10
Mt]ködési célt] Visszatérítendó támogatások, kölcsönók Visszatérülése
államháztartáson belülról

B14

11
Múködési célú Visszatérítendó támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson
belükől

B15

12 Eqvéb múködési célú támoqatások bevételei államháztartáson belOlról B16 63 218 681
13 Működési célú támoqatások államhááartáson belülról í=07+...+í2) Bí 206 í43 800
14 Felhalmozási célú önkormánvzati támoqatások 821

15
Felhalmozási célú 9aÉncia_ és kezességVállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülról

B22

í6 FelhaImozási célú visszatérítendó támogatások, kölc§önök visszatérulése
államháztartáson belOlról

823

Felhalmozási célú visszatérltendó támogatások, kölcsónök igénybevétele
államháztartáson belülről

B24

18 Eqyéb felhalmozási célú támoqatások bevételei államháztartáson belülról 825 154 976 989
19 Felhalmozási célú támoqatiások államhááartáson belülről {='l4+...+í8} 82 154 976 989
2a N,4aqánszemélyek iöVedeIemadói B311

Társasáqok iövedelemadói 8312
22 JöVedelemadók (=20+21) 831 0

szociális hozzáiárulási adó és iárulékok B32
24 Bérhez és foqlalkoztatáshoz kaocsolódó adók 833

vaovonitiDusú adók B34 2 105 000
26 Ertékes|tési és forqa|mi adók B351 4 706 40a
21 Foqvasztási adók B352
28 pén2üovi monooóliumok nvereséoétterhelő adók B353
29 Gépiármiladók B354 921 379
30 Eqvéb áruhasználati é§ szolqáltatási adók B355 0
31 Termékek és §zolqáltatások adói (=26+ +30) B35 5 627 779
32 Eqvéb közhatalmi bevételek B36

Közhatalmi bevételek í=22+ -..+25+31+32| B3 7 732 779
34 készletériékesítés ellenértéke 8401

szolaáltatások ellenértéke B402 2 2o3 ooa
közvetített szoIqáltatások ellenértéke 8403 6 000 000
Tulaidonosi beVételek B404 0

38 Ellátás dí]ak B405 2 615 000


