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Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Az Országgyűlés az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.évi  XXXVIII. tv. alapján 
a Magyar Köztársaság 2011. évi központi költségvetéséről megalkotta a 2010. évi CLXIX. 
törvényét. 
A törvény alapján önkormányzatunk elkészítette a 2011. évi költségvetésének tervezetét. 
 
MÜKÖDÉSI  BEVÉTELEK 
 
Állami támogatások: 
 
A központi szabályozásba tartozó források (állami támogatások, hozzájárulások, valamint SZJA ) 
együttesen az előző évihez viszonyítva csökkentek. 
A 2011. évi normatívák számításánál figyelembe vett lakosságszámunk  659  fő. 
 
A központi keretből kapott támogatások részletezését a rendelet-tervezet 2.1c. melléklete 
részletesen tartalmazza. 
 
Intézményi m űködési bevételek:  
 
Működési bevételeink elsősorban az intézményi térítési díjakból származnak. Mivel az 
étkeztetésben részesülők száma csökken, a támogatásokban részesülők száma pedig növekszik,   
bevétel növekedésre  nem számíthatunk.    
Ezen a bevételi jogcímen számoljuk el a sírhelyek megváltását, a kamat bevételeket és a 
továbbszámlázott szolgáltatásokat, mint a mobiltelefonok és a közüzemi díjak . 
Bevételként terveztük a szeptembertől tervezett lakossági szemétszállítások díját. 
 
 A működési bevételek tételesen  a 2.1a. számú melléklet mutatja be. 
 
Sajátos m űködési bevételek : 
Ezen a jogcímen mutatjuk be az önkormányzat helyi adóiból és a gépjárműadóból   
származó bevételeit. 
A kommunális  adó mértékében változás történt, a bevétel a 2010 . évi mértékhez átlagosan 30%-
kal emelkedik. 
 
A sajátos bevételeket tételesen a 2.1b. számú melléklet tartalmazza. 
 
Átvett pénzeszközök   
Bevételeink  nagy része a körjegyzőség és az óvoda finanszírozására átvett pénzeszközökből, 
valamint a mozgókönyvtári támogatásból származik. 
Itt terveztük meg a közfoglalkoztatás várható bevételeit. 
 
Az átvett pénzeszközöket tételesen a 2.1b. számú melléklet tartalmazza. 
  
 

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 
 
Felhalmozási célú bevételeink az alábbiakból származnak: 

-     kommunálisadó 100 % -a 
- üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja 
- beruházásokhoz átvett pénzeszközök 
- fejlesztésre átvett pénzeszközök, pályázati támogatások 
- tárgyi eszköz értékesítések ( telek) 

 
A felhalmozási bevételeket tételesen  a 2.5. számú melléklet tartalmazza. 
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MÜKÖDÉSI KIADÁSOK 
 
2011.évben is fő feladatunk az alapellátást nyújtó intézmények  és a kötelezően ellátandó 
feladataink zavartalan működtetéséhez  szükséges források biztosítása. 
 
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK  
 
= Köztisztvisel ők 
A köztisztviselői törvény értelmében (43. § ( 1) bekezdés) az illetményalapot évente az állami 
költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb , mint az előző 
évi illetményalap. 
A 2011. évi illetményalap nem változott, továbbra is  38.650 Ft. 
 ( Részletes tájékoztatót a körjegyzőségi előterjesztés tartalmazza)  
 
 =  Közalkalmazottak   
A közalkalmazottak alapilletménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. tv. 
alapján kerül megállapításra. 
A közalkalmazotti illetmény tábla szintén nem  változott. 
 (Az óvodára vonatkozó részletes tájékoztatót az óvodai költségvetés előterjesztése tartalmazza) 
 
Az önkormányzatnál alkalmazásban álló közalkalmazottakra is  a közalkalmazotti illetménytábla 
vonatkozik. 
 
= Egyéb munkavállalók 
Változott a közfoglalkoztatás. 2011-től a munkaügyi központokon keresztül lehet támogatást 
igényelni rövid, illetve hosszú távú közhasznú foglalkoztatásra. A rendelkezésünkre álló keret és a 
részmunkaidős foglalkoztatás nem biztosítja azokat a lehetőségeket, amelyekkel az elmúlt 
években élni tudtunk. Az önkormányzati feladat ellátásban jelentős szerepet kaptak a 
közfoglalkoztatásba bevonható személyek. Ebben az évben jelentősen csökken ennek a 
lehetősége. 
A költségvetésünk tervezete tartalmazza ezeknek a költségeit, valamint várható bevételeit is.   
 
= Küls ő munkavállalók: 
Ezen a kiadáson a  polgármester, és alpolgármester tiszteletdíját terveztük. 
 
= Létszám alakulása  
Az önkormányzati feladatellátás gazdaságosabbá tétele érdekében a főállású létszámot érintő 
intézkedések megtételére került sor már 2008-ban, további leépítést nem terveztünk, ennél kisebb 
létszám már veszélyeztetné a feladat ellátást. 
Jelentős létszám növekedést jelent a közfoglalkoztatás.  2011. évre 15 fő foglakoztatását 
terveztük. ( A támogatás mértéke 95 %, illetve 70 %-os) 
      
Az önkormányzat létszám adatait a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
Költségtérítések és juttatások: 
Az új adózási jogszabályok alapján, a dolgozóknak adható juttatások tekintetében jelentős 
változások történtek. 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületi tagoknak, hogy a cafetéria juttatást 2011-ben bruttó 
200 000 Ft/fő/ év összegben biztosítsa a közalkalmazottak részére. 
 
A köztisztviselők juttatásait köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény   49.§- ai 
szabályozzák. ( Részletes tájékoztatást a körjegyzőség előterjesztése tartalmazza)                                                                                                                                                                                                                              
 
A juttatásokat 19,04 % munkáltatói adó megfizetése terheli. 
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A személyi juttatások szakfeladatonkénti, tételes kimutatását a 2.2 és a 2.2a. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK  
 
A munkáltatót terhelő  járulék mértéke 2011-ben    27 % . 
 
A munkaadót terhelő járulékok szakfeladatonkénti kimutatását a 2.2 és a 2.2a. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
DOLOGI KAIDÁSOK 
 
A működéshez szükséges kiadásaink a 2010. évi adatok alapján került tervezésre. 
Nagyobb kiadásokat, eszköz beszerzéseket nem terveztünk. Néhány fontosabb, de 
nagyságrendben nem jelentős beszerzésre azonban szükség lesz: 
- közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök , védőfelszerelések beszerzése 
- közösségi színtér eszköz fejlesztése (érdekeltség növelő pályázatból) 
- Környezetvédelmi program felülvizsgálatának díja 
- árvízvédelmi terv 
- épület feltüntetési vázrajz  
A rendezvényeink költségét , tekintettel a Fazekasnap költségeinek biztosítására, a tavalyihoz 
képest magasabb összegben terveztük. ( tájékoztató mellékelve) 
 
A 2.2 és 2.2a. számú mellékletek  szakfeladatonkénti részletezésben tartalmazzák  a tervezett 
dologi kiadásokat. 
 
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK  
� Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 =  Az önkormányzatok hatáskörébe tartozó szociális és gyermekjóléti feladatok az új 
családtámogatási rendszer szerint változnak.  
  
= a nyugdíjrendszerre épülő  önkormányzati szociális ellátások mértéke nem változik. 
    Pl.: szociális segély,  bérpótló juttatás , ápolási díj. 
 
Bérpótló juttatás . Ebben a kategóriába azok az álláskeresési támogatásból már kikerült 
munkanélküliek szerepelnek , akik munkavégzésre alkalmasak. (A központi támogatás mértéke 
80 %.). Az ellátást családonként csak egy személy veheti igénybe. 
Az ellátásban részesülők azok, akik részt vehetnek a rövidtávú közhasznú foglalkoztatásban. 
A foglalkoztatáshoz 95 %-os támogatást igényelhetnek az önkormányzatok. 
 
Továbbra is megmarad a rendszeres szociális segély(RSZS). Ebbe a körbe csak azok a 
munkanélküliek kerülnek, akik koruknál, egészségi állapotuknál, vagy egyéb a törvény által 
meghatározott feltételeknél fogva nem tudnak vagy nem részesülhetnek rendelkezésre állási 
támogatásban . ( A központi támogatás mértéke: 90%) . 
 
Az önkormányzatok 2011. évi szociális és gyermekjóléti feladatai lényegesen nem változnak, 
azokat továbbra is a szociális igazgatásról szóló 1993.évi III. törvény, valamint a  Gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi  XXXI. törvény határozza meg.  
Az önkormányzatunk a helyi rendeletében meghatározottak szerint biztosítja az ellátások 
igénybevételéhez szükséges anyagi fedezetet.  
    
Támogatást  illetve segélyt nyújt még az önkormányzatunk minden olyan esetben amelyet a 
szociális juttatásokról szóló rendeletében szabályoz. 
 
Az ellátottak juttatásait a 2.3. melléklet tartalmazza. 
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Pénzeszköz átadások  2011. évben is biztosítanunk kell azokat a támogatásokat, amelyek az 
önkormányzati társulások működtetéséhez szükségesek. 
A tagdíjak, hozzájárulások mértéke emelkedett az elmúlt évihez képest. A Legnagyobb változás 
az általános iskolai oktatás támogatásban történt (17 %). 
    
A pénzeszköz átadások és támogatások tételes kimutatását a  2.4. számú melléklet  tartalmazza. 
 
 

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 
 
Fejlesztési kiadásainkat a felhalmozási bevételek mértéke határozza meg. 
Önkormányzatunk kötelezettséget vállalt arra, hogy  a megyei szilárdhulladék lerakó létesítéshez 
hozzájárul. Megállapodás alapján a kötelezettség  utolsó részletének kiegyenlítésére  2011-ben 
kerül sor. 
 
A 2011. évre várható önrész összegét beterveztük a költségvetésbe. 
Önkormányzatunk kötelezettséget vállalt arra, hogy a szennyvízrendszer üzemeltetéséből 
származó koncessziós díjat elkülönítetten kezeli, azt kizárólag a rendszer karbantartására és 
fejlesztésére fordítja.  
A fennmaradó, szabad fejlesztési pénzünket pályázati lehetőség igénybe vételéhez, elsősorban 
az óvoda épület felújításra terveztük be.  
A fejlesztési kiadások tételes felsorolását a 2.6. számú melléklet tartalmazza. 
 
HITEL    
Fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezzük. 
 
Az önkormányzat létszámá t a 3. számú melléklet, a  hatósági díjak mértékét  valamint az   
intézményi étkezési térítési díjak  mértékét az  4. számú melléklet tartalmazza. 
 
ÖSSZEGZÉS 
 
Önkormányzatunk 2011. évi bevételi nem emelkedtek az elmúlt évihez képest. A kiadások nem 
változtak, néhány esetben alacsonyabbak, ennek ellenére a  bevételi és kiadási egyensúly 
továbbra sem biztosított. 
A hiány mértéke  koncepcióban meghatározottak szerint alakult. 
 
A kiadásaink átgondoltak, takarékosak . A bevételi források lehetőségét megvizsgáltuk és annak 
megfelelően , mint az adók esetében , éltünk a módosítás ( emelés) lehetőségével. 
 
 4000 E Ft folyószámla hitel áll az önkormányzat rendelkezésére. 
 
Önkormányzatunknak jelenleg nincs  több évre kiható kötelezettsége . 
 
Sümegprága, 2011-02-17. 
 
 
 
                                                                                 Csőbör Károly 
                                                                                  Polgármester 
 
 
Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. 
                  (Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából) 
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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 …/2011. ( II. ….) 

 
Önkormányzati rendelete 

az önkormányzat  2011. évi költségvetésér ől 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában,  az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:  
 
 
1. § (1) Sümegprága Települési  Önkormányzat képviselő-testülete ( a továbbiakban: Képviselő-

testület)az önkormányzat 
 
     a)  bevételi főösszegét                                                     75 466  ezer Ft-ban, 
     b)  kiadási főösszegét                                                      75 466  ezer Ft-ban 
     
     állapítja meg. 
           
       (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított összes bevétel és kiadás működési 

és felhalmozási célú megosztását mérleg szerűen a rendelet 2.  melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

 
2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a működési 

célú  bevételek összegét  69 919  ezer Ft-ban , amelyből                       működési hitel    5 470 
ezer Ft ,    állapítja meg. 

 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat   működési bevételeit forrásonként és címenként a 2, 
a 2.1., 2.1a., 2.1b., 2.1c., mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 
 
3. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből a  

felhalmozási  célú bevételek összegét  5 547   ezer Ft-ban állapítja meg. 
 

(2) Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételeket címenként és forrásonként a 2.5. 
melléklet szerint hagyja jóvá.                       

 
 
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fenntartási kiadásainak kiemelt 

előirányzatait  az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Működési kiadások                                                       69 919 ezer Ft  
Ebből: 
a) személyi jellegű juttatások                                       26 151   ezer Ft 
b) munkaadót terhelő járulékok                                     6 461   ezer Ft 
c) dologi kiadások                                                        25 053   ezer Ft 
d) ellátottak pénzbeni juttatásai                                      3 110  ezer Ft 
e) támogatások, pénzeszköz átadások                          8 844   ezer  Ft 
 f) általános tartalék                                                            300  ezer Ft 
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(2) A képviselő-testület a  költségvetési szervenkénti ( címenkénti ) kiadási - és ezen belül a 
kiemelt - előirányzatait a 2., a 2.2. , 2.2a. és a 2.2b., a 2.3. és a 2.4.  számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

 
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat  felhalmozási kiadásait  5 547  ezer Ft-ban állapítja 

meg. 
 
(2) A képviselő-testület felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként a 2.6 számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
6. § (1) Az önkormányzat intézményei - feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - kizárólag 

az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben, pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli 
támogatást, felajánlást fogadhatnak el. 
A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak 
biztonságát nem veszélyeztetheti. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához a fenntartó előzetes hozzájárulása 
szükséges, kivétel, ha a pályázati önrész a költségvetésben a megfelelő szakfeladaton 
rendelkezésre áll. 
 
(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a 
pályázattal megvalósulandó cél kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatásait és 
biztonságát. 
 
(4) A költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a féléves és éves 
költségvetési beszámolójában a pályázat elbírálásának eredményéről. 

 
7. § (1) Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosíthatja. A képviselő-testület 

által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között  átcsoportosítást - az 
Áht. 78. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.   

 
8. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat  és intézményei létszámkeretét 29 főben állapítja 

meg, 
      ebből: 
      közfoglalkoztatásba bevonható létszám              15 fő 
 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a  3.  
melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
9.  § (1) Az önkormányzat  közalkalmazottai 2011. évben  cafetéria juttatásban részesülnek, 

kizárólag a személyi jövedelemadóról szóló, 1995. évi CXVII. törvény 71..§ (2) bekezdés a) és 
aa), valamint  b) pontjában megjelölt juttatásokra, az ott meghatározott mértékig együttesen  
2011. évben bruttó 200 000 Ft/ fő  értékben. 

 
(2) Az önkormányzat köztisztviselői a Köztisztviselők jogállásáról szóló ,1992. évi XXIII. 
törvény 49/F.§-ában meghatározottak szerint jogosult  cafetéria juttatásra, amelynek bruttó 
értéke 2011. évben  200 000 Ft /fő. 

 
2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatásban a legalább 6 órában foglalkoztatott 
alkalmazottak részesülnek. 

 
 
10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési haladékot, 

részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat 
gazdálkodását. 
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(2) A pénzkövetelés behajtásánál  legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamat érvényesítése 
kötelező, ha a jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. 

 
 11.§  Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester - átruházott 

hatáskörben  jogosult, egyben köteles - államilag garantált betétben elhelyezni a 
kamatbevételek növelése érdekében. 
 

 12. §  Az önkormányzat működésének megőrzése érdekében elsősorban folyószámla hitel 
felvétellel, szükség esetén rövid lejáratú működési hitel felvétellel élhet, amelynek összege 
azonban nem haladhatja meg a  2. § (1) bekezdésben meghatározott  mértéket. 
 

 13. § A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás 
2011. évi legmagasabb hatósági díját az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

 
  14.§. A képviselő-testület az  intézményi térítési díjak   mértékét az 4. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá.   
  
 
  15.§. (1)  Ez a rendelet a 2011. február 25-én lép hatályba, rendelkezéseit   azonban 2011. 

január 1. napjától kell alkalmazni. 
 

 (2) Ez a rendelet  Sümegprága Települési  Önkormányzat képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelete 
(Zárszámadás) hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti. 

 
 
 
 
 
 
               
                                                     Csőbör Károly              Vincze József Ágostonné  dr. 
                                                      polgármester                             körjegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve:  
Sümegprága, 2011. 02. …. 
 
 
       Vincze József Ágostonné dr.  

    körjegyző 
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1.melléklet a   /2011.(..).önkormányzati rendelethez
Települési Önkormányzat Sümegprága

CIMREND
ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK

2011.
CÍM ALCÍM megnevezése

I. ÖNKORMÁNYZAT
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások

igazgatási tevékenysége
8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
9603021 Köztemető fenntartás és működtetés
8414021 Közvilágítás
8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi

társulások elszámolásai
8419021 Központi költségvetési befizetések
8899211 Szociális étkeztetés
8821111 Rendszeres szociális segély
8821121 Időskorúak járadéka
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
8821151 Ápolási díj alanyi jogon
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8821181 Kiegészítő gyermekvéldelmi támogatás
8821191 Óvodáztatási támogatás
8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
8821221 Átmeneti segély
8821231 Temetési segély
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,

szállítása, átrakása
9101231 Könyvtári szolgáltatás
9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek

működtetése
9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység
8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
8822021 Közgyógyellátás
8822031 Köztemetés
8904411 Közcélú foglalkoztatás
8904421 közhasznú foglalkoztatás
8904431 Közmunka

II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
851011 óvodai nevelés ellátás
562912 óvodai intézményi étkeztetés
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III. KÖRJEGYZŐSÉG

8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

8411141 Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó
tevékenységek

8411511 Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó
tevékenységek

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
választáshoz kapcsolódó tevékenységek

8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékeny.
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
8419011 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások

elszámolásai
8411291 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások

pénzügyi igazgatása
8411331 Adó, illeték kiaszabása, beszedése, adóellenőrzés
8411121 Önkormányzati jogalkotás
8419071 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
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2.melléklet a   /2011.(..).önkormányzati rendelethez
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
    ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

2011 2012 2013
ezer forintban

A B C D E F
1 megnevezés 2011 2012 2013
2 I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
3 Bevételek E*
4 intézményi bevételek 3276 3100 3150
5 sajátos bevételek 4993 3800 3840
6 költségvetési támogatás 20273 24500 24700
7 SZJA bevétel 22402 24900 25100
8 pénzeszköz átvétel 11334 17500 17550
9 rövid lejáratú hitelek 5470 4340 3600

10 előző évi pénzmaradvány 2171
11 kölcsönök megtárülése
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 69919 0 0 78140 77940
13
14 Kiadások
15 személyi juttatások 26151 35500 35500
16 munkaadót terhelút terhelő járulékok 6461 10240 10240
17 dologi kiadások 25053 23000 23000
18 ellátottak pénzbeni juttatásai 3110 9400 9200
19 Tám, műk.c pénzeszk átadások 8844 2700 2700
20 6700 6500
21 tartalékok 300
22 céltartalék
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN 69919 0 0 78140 77940
24
25 II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
26 Bevételek
27 előző évi pénzmaradvány
28 pénzeszköz átvetel 93 3200 1500
29 sajátos bevételek 4754 2000 2100
30 költségvetési támogatás
31 t.eszköz értékesítés 700 200 200
32 fejlesztési hitel
33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5547 0 0 5400 3800
34
35 Kiadások
36 beruházások 1450 5000 2300
37 felújítások 3974 1500
38 pénzeszköz átadások 123 400
39
40
41 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5547 5400 3800
42
43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 75466 0 0 83540 81740
44 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 75466 0 0 83540 81740

*
E: eredeti előirányzat  
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2.1melléklet a    /2011.(  ) önkormányzati rendelethez
Települési Önkormányzat Sümegprága

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK EL ŐIRÁNYZATA 
2011. ezer forintban

A B C D E F G H
1 cím alcím int.bevételek sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk hitel előző évi pm. bevételek összesen
2 elői. elői. elői. elői. elői. elői. elői.

3 I.  ÖNKORMÁNYZAT
4 383103 tel.hulladék vegyes 0 0
5 841126 Önk.többc.KT igazg.tev 605 564 5290 6459 0
6 841402 közvilágítás 0 0
7 841403 Város-községgazd.szolg 621 280 901 0
8 889921 szociális étkeztetés 1150 1150 0
9 889928 falugondnoki szolgáltatás 0 0
10 890442 közhasznú foglalkoztatás 2500 2500 0
11 910123 könyvtári tevékenység 500 500 0
12 910502 közm.int.köz.színterek 0 0
13 960302 köztemető fennt.műk. 60 60 0
14 841901 Önk.Tckist.t.elszám. 4993 30360 35353 0
15 882125 Mozg.korl.közl.tám 0 0
16 841126 házi segítségnyújtás 0
17 890442 közhasznú foglalkoztatás 0
18
19 I.CÍM ÖSSZESEN 2436 0 4993 0 30360 0 3844 0 5290 0 0 0 46923 0
20 II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

21 562912 Óvodai intézményi étkez 700 700 0
22 851011 óvodai nevelés,ellátás 80 7197 1625 932 9834 0
23 II.cím összesen 780 0 0 0 7197 0 1625 0 0 0 932 0 10534 0
24 I-II cím ÖSSZESEN 3216 0 4993 0 37557 0 5469 0 5290 0 932 0 57457 0
25
26 III. KÖRJEGYZŐSÉG
27 841126 Önk.többc.KT igazg.tev 60 5118 5865 1239 12282 0
28 III. cím összesen 60 0 0 0 5118 0 5865 0 0 0 1239 0 12282 0
29
30 MINDÖSSZESEN 3276 0 4993 0 42675 0 11334 0 5290 0 2171 0 69739 0
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2.1a melléklet a  …/2011.(…) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT 

2011.
ezer forintban

A B C D E
CÍM előirányzat

ALCÍM MEGNEVEZÉS
1 I. ÖNKORMÁNYZAT
2 841126 Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny. 605
3 kamat bevételek 5
4 továbbszáml. közüzemi díjak 600
5 841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltat ás

6 szemétszállítási díj 621
7
8 960302 köztemet ő fenntartása és m űködtetése 60
9 sírhelyek 60

10
11
12 889921 Szociális étkeztetés 1150
13 térítési díjak 11 fő 1150
14
15
16
17 I.cím összesen 2436
18
19 II. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
20 562912 óvodai intézményi étkeztetés 700
21
22 851011 óvodai nevelés ellátás 80
23
24
25 II: cím összesen 780
26
27 I-II CÍM ÖSSZESEN 3216
28
29 III. KÖRJEGYZŐSÉG
30 841126 Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny.

31 60
32
33 III.cím összesen 60
34
35 CÍMEK MINDÖSSZESEN 3276  
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2.1.b melléklet a    /2011.(   ).önkormányzati rendelethez
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

Sajátos bevételek, valamint átengedett adók jogcíme nként
2011 ezer forintban

A B C D E
1 CÍM előirányzat

2 ALCÍM MEGNEVEZÉS
3 I.Önkormányzat
4 841901 Önk.többcélú kist.társ.elszámolásai 4993 0
5 adóbevételek:
6 gépjárműadó 2450
7 iparűzési adó 2453
8 talajterhelési díj 90
9

10
11 CÍMEK MINDÖSSZESEN 4993 0

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
TÁMOGATÁSOK, M ŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK JOGCÍMENKÉNT

2011
A B C D E

1 CÍM
2 ALCÍM megnevezés előirányzat

3 I.Önkormányzat
4 841126 Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny. 564 0
5 Önkormányzat Bazsi:
6 hivatalsegéd költségei 292
7 Önk. Sümeg        Házigondozás 272
8 890442 Közhasznú foglalkoztatás 2500 0
9 rövid távú közfoglalkoztatás 1850

10 hosszú távú közfoglalkoztatás 650
11
12 910123 könyvtári szolgáltatás 500
13 mozgókönyvtár 500
14
15 841403 Város és községgazdálkodás m.n.s. szol. 280
16 2010. IV. névi településőr támogatás

17 I.cím összesen 3844 0
18 II.Napközi Otthonos Óvoda
19 851011 Óvodai nevelés ,ellátás 1625
20 Önkormányzat Bazsi 472
21 SKTC Sümeg 1153
22
23
24 II.Cím összesen 1625 0
25 I-II. CÍM ÖSSZESEN 5469 0
26 III.Körjegyz őség
27 841126 Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny. 5865 0
28 Önkormányzat Bazsi 5865
29 III. CÍM összesen 5865 0
30 CÍMEK MINDÖSSZESEN 11334 0  
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2.1.c melléklet a    /2011.(  ) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT Forintban

2011.
A B C D E

1 CÍM előirányzat

2 ALCÍM MEGNEVEZÉS
3 I.Önkormányzat
4 841901 Önk.többcélú kist.társ.elszámolásai

5 általános önk. feladatok 8723584 0 0
6 önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel. 3600000

7 lakott külterülettel kapcs. Feladatokcs.fel. 5224

8
9 KÖRJEGYZŐSÉG 5118360

10 alap 3042360

11 kiegészítés 2076000

12
13 Szociális feladatok 4352056 0 0
14 szociális étkeztetés 276800

15 pénzbeni szoc. Feladatok 4075256

16
17
18
19
20 Közoktatás               Óvoda 7197333 0 0
21 alap hozzájárulás 5483333

22 társulási támogatás 605000

23 étkeztetés támogatása 1088000

24 ped. Szakkvizsga és továbbképzés 21000

25
26 SZJA 22402370 0 0
27 átengedett SZJA 2547120

28 SZJA kiegészítés 19855250

29
30
31
32
33 0
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44 MINDÖSSZESEN 42675343 0 0
45 ebből:
46 összes működési bevétel 42675343 0 0

47 felhalmozási bevétel 0 0  
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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 2.2.melléklet a    /2011.(  ) önkormányzati rendelethez

2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK EL ŐIRÁNYZATA 
ezer forintban

A B C D E F
1 cím alcím személyi juttatások m.adót terh.járulék dologi kiadás ok tartalékok dologi kiadások

2 előirányzat el őirányzat el őirányzat el őirányzat el őirányzat

3 I.  ÖNKORMÁNYZAT ,
4 383103 tel.hulladék vegyes 5906 5906
5 841126 Önk.többc.KT igazg.tev 2396 648 1325 300 4669
6 841402 közvilágítás 1213 1213
7 841403 Város-községgazd.szolg 976 976
8 889921 szociális étkeztetés 1075 1075
9 889928 falugondnoki szolgáltatás 1381 384 1230 2995
10 890442 közhasznú foglalkoztatás 2511 339 2850
11 910123 könyvtári tevékenység 1330 346 264 1940
12 910502 közm.int.köz.színterek 1641 1641
13 960302 köztemető fennt.műk. 193 193
14 890442 közhasznú foglalkoztatás

15 882118 Kieg. GYV támogatás

16 882112 lakásfenntartási támogatás

17 I.CÍM ÖSSZESEN 7618 0 1717 0 13823 0 300 0 23458 0
18 II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

19 562912 Óvodai intézményi étkez 3552 3552
20 851011 óvodai nevelés,ellátás 5435 1384 2654 9473
21 II.cím összesen 5435 0 1384 0 6206 0 0 0 13025 0
22

23

24 I-II cím ÖSSZESEN 13053 0 3101 0 20029 0 300 0 36483 0
25
26 III. KÖRJEGYZŐSÉG
27 841126 Önk.többc.KT igazg.tev 13098 3360 5024 21482
28 III. cím összesen 13098 0 3360 0 5024 0 0 0 21482 0
29
30
31
32 MINDÖSSZESEN 26151 0 6461 0 25053 0 300 0 57965 0
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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 2.2.a melléklet a    /2011.(  ) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, MUNKAADÓT TERHEL Ő JÁRULÉKOK ÉS DOLOGI KIADÁSOK
2011.

I.CÍM ezer forintban
megnevezés 381103 841126 841402 841403 889921 889928 890441 890442 910123 910502 960302 összesen

tel.hull.kez. igazg.tev közvilágítás községgazd. szoc.étk. falugond.tev. közcélú fogl közhasznú könyvtári köz.színterek köztemető

alapilletméynek 1213 2511 1162 4886
pótlékok 0
telj.mid ős.rendszeres 0 0 0 0 0 1213 0 2511 1162 0 0 0 4886

0
részm.id ős rendszeres 728 728

0
jutalom 0
túlóra,helyettesítés 0
egyéb juttatás 0
mvégzéshez kapcs. Jutt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
végkielégítés 0
jubileumi jutalom 0
sajátos juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
ruházati költségtérítés 0
közlekedési költségtérítés 0
CAFETÉRIA 168 168 168 504

0
egyéb költségtérítés 0
költségtér.juttatás 0 168 0 0 0 168 0 0 168 0 0 0 504

0
küls ő személyi juttatások 1500 1500

0
SZEMÉLYI  ÖSSZESEN 0 2396 0 0 0 1381 0 2511 1330 0 0 0 7618

0
0
0
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2.oldal

megnevezés 381103 841126 841402 841403 889921 889928 890441 890442 910123 910502 960302 összesen

tel.hull.kez. igazg.tev közvilágítás községgazd. szoc.étk. falugond.tev. közcélú fogl közhasznú könyvtári köz.színterek köztemető

TB járulék 648 0 384 339 346 1717
munkaadói járulék 0
eü.hozzájárulás 0
egyéb járulékok 0

0
MUNKAADÓI JÁRULÉKOK ÖSSZESEN 0 648 0 0 0 384 0 339 346 0 0 0 1717

0
0
0
0

vegyszerek 0
irodaszer, nyomtatvány 5 2 20 20 47
könyvek 0
folyóiratok 20 20
hajtó és kenőanyagok 30 400 430
járművekkel kpacs.anyagok 75 20 95
kisértékű eszközök 30 25 120 30 205
karbantart.anyagok 5 30 20 55
egyéb anyagok 20 200 3 10 20 253
Készletek összesen 0 75 0 335 0 425 0 0 60 180 30 0 1105

0
telefon díj 167 16 16 199
egyéb komm.szolgáltatás 35 35
Komm.szolgáltatás 0 202 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 234

0
0
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3.oldal

megnevezés 381103 841126 841402 841403 889921 889928 890441 890442 910123 910502 960302 összesen

tel.hull.kez. igazg.tev közvilágítás községgazd. szoc.étk. falugond.tev. közcélú fogl közhasznú könyvtári köz.színterek köztemető

0
vásárolt élelmezés 860 860
szállítási szolgáltatás 0
gázenergia 25 202 35 45 110 417
villamosenergia 18 970 112 18 30 35 14 1197
víz-és csatorna díjak 77 4 16 97
karbantartás, kisjavítás 30 50 20 15 20 20 155
üzemeltetési, fenntartási kiadás 4725 90 30 20 1000 5865
továbbszámlázott szolg.Áh.belül 80 80
továbbszámlázott szolg.Áh.kívül 90 25 115
szolgáltatások összesen 4725 333 970 441 860 107 0 0 135 1181 34 0 8786

0
0

vásárolt közszolgáltatások 210 300 102 612
0

ÁFA 1181 265 243 194 215 212 0 0 53 280 27 2670
0

belföldi kiküldetés 240 240
reprezentáció 0

0
kiküldetés összesen 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240

0
Adó,díjak,egyéb befizetések 6 170 176

0
kamatok 0

0
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5906 1325 1213 976 1075 1230 0 0 264 1641 193 0 13823
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2.3.melléklet a    /2011.(  ) önkormányzati rendelethez
Települési önkormányzat Sümegprága

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

2011. ezer forintban

A B C D E
1 CÍM  megnevezés eredeti
2 ALCÍM elői.
3 I.Önkormányzat  
4
5 Rendszeres pénzbeli ellátások 2015 0 0
6 882111 rendszeres szociális segély 442
7 5 Fő Bérpótló 20% 3 fő RSZS 10%
8 882112 időskorúak járadéka 7
9 1 fő 10%

10 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 160
11 23 fő 10%
12 882115 ápolási díj alanyi jogon 106
13 1 fő 25%
14 882116 ápolási díj méltánoyssági alapon 1300
15 4 fő 100%
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 eseti pénzbeli ellátások 1095 0 0
26
27 882122 átmeneti segély 100
28
29 882123 temetési segély 80
30
31 882124 rendkívüli GYVT 450
32 iskolakezdési támogatás

33 nyári étkeztetés

34 882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell. 365
35 BURSA
36 882202 közgyógyellátás 100
37
38
39
40
41
42
43
44

45 I. CÍM MINDÖSSZESEN 3110 0 0  
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2.4.melléklet a    /2011.(  ) önkormányzati rendelethez

Települési önkormányzat Sümegprága
TÁMOGATÁSOK, M ŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

2011.

ezer forintban
A B C D E

1 CÍM  megnevezés eredeti módosított

2 ALCÍM előirányzat előirányzat

3 I.Önkormányzat  
4
5 841126 Önk.igazgatási tevékenysége 7772
6 TCKT Sümeg 1173 0 0
7 tagdíj 439Ft/fő 289
8 ügyvédi munkadíj 12836 13
9 pedagógiai szakszolgálat 243 Ft/fő 160

10 orvosi ügyelet 1079 Ft/fő 711
11
12
13
14
15 Önkormányzat Sümeg 6474 0 0
16 iskola támogatás 5880
17 támogatói szolgálat 242
18 gyermekjóléti szolgálat 352
19
20
21
22
23 Önkormányzat Zalaszántó 125
24 iskola támogatás 125
25
26 890301 Civil szervezetk m űködési támogatása 435
27 Tűzoltó Köztestület Sümeg 105
28 Sportegyesület Sümegprága 250
29 Polgárőrség Sümegprága 50
30 Tánccsoport Sümegprága 30
31
32
33 I.CÍM ÖSSZESEN 8207
34
35 II.      NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
36 Átadás Bazsi község önk. 
37 óvodásjárat biztosítása 457
38
39 II.CÍM ÖSSZESEN 457
40
41 III. KÖRJEGYZŐSÉG
42 1 fő 4 órás illetménye 3 hónapra 180
43
44

45 I. CÍM MINDÖSSZESEN 8844 0 0  
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2.5.melléklet a     /2011.(   ).önkormányzati  rendelethez
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
2011. ezer forintban

A B C D E F G
CÍM          ALCÍM sajátos bevételek költsgv.bevételek pénzeszk.bevétel t.eszköz értékesítés hitel   összesen

1       megnevezés előirányzat el őirányzat el őirányzat el őirányzat el őirányzat el őirányzat

2 I.  ÖNKORMÁNYZAT
3 841126 Önk.többc.kist.társ. 0 0 0 0
4
5
6 841403 Város és községgazd. 0 0 700 700 0
7
8 telek értékesítés 700
9

10
11 841901 önk.tckt elszám. 4754 0 0 0 700 5454 0
12
13 üzemeltetési díj 1200
14 bérleti díjak 540
15 kommunláis adó 3014
16
17 I.CÍM ÖSSZESEN 4754 0 0 700 0 5454
18
19 III.CÍM KÖRJEGYZŐSÉG 93
20 notebook vásárlás támogatás 93
21 ( Bazsi Önk.)

22
23 III.CÍM ÖSSZESEN 93 93
24
25
26
27 I.CÍM összesen 0 0 0 0 93 0 0 0 0 93 0
28
29 MINDÖSSZESEN 4754 0 0 0 93 0 700 0 0 0 5547 0  
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2.6.melléklet a    /2011. (    ).önkormányzati rendelethez
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2011. ezer forintban
A B C D E F

cím          alcím        felújítás        beruházás pénzeszk.átadás hitel  és kamat       összesen
1        megnevezés előirányzat el őirányzat el őirányzat el őirányzat el őirányzat

2 I.     ÖNKORMÁNYZAT
3 841126 Önk.TCKT igazg.tevékenysége 0 0 0 0 0
4
5
6
7
8
9 841403 Város és községgazdálkodás 3974 0 1200 0 123 0 0 5297 0

10
11 szilárdhulladék létesítéshez hozzájárulás 123
12 szivattyú vásárlás ( szennyvízcsat.) 1200
13
14 óvoda épület felújítás 3974
15
16
17
18 I. CÍM ÖSSZESEN 3974 1200 123 0 5297
19
20
21 III. KÖRJEGYZŐSÉG 250 0 250 0
22 notebook beszerzés 250
23
24 III.CÍM ÖSSZESEN 250 250
25
26
27
28
29 MINDÖSSZESEN 3974 0 1450 0 123 0 0 0 5547 0
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3.melléklet a    /2011. (    ).önkormányzati rendelethez
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA ÉVES LÉTSZÁMKERE TE

2011.
A B C D E

1 CÍM ALCÍM megnevezés teljes munkaid ős részmunkaid ős küls ő munkavállaló összesen
2 I. ÖNKORMÁNYZAT
3 841126 Önk.többc.KT igazg.tev. 1 2 3
4 polgármester 1
5 alpolgármester 1
6 hivatalsegéd 1
7
8
9 889928 Falug.szolgáltatás 1 1

10 falugondnok
11
12 890441 Közhasznú foglalkoztatás 15 15
13 rövid távú 2
14 hosszú távú  13 
15 910123 könyvtári szolg. 1 1
16 könyvtáros
17
18 I.CÍM összesen 2 16 2 20
19
20 II.  NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
21 851011 óvodai nevelés,ellátás 3 3
22 2 fő óvodapedagógus

23 1 fő dajka
24 II.cím összesen 3 3
25
26 III.  KÖRJEGYZŐSÉG
27 841126 Önk.többc.KT igazg.tev 6 6
28
29 III.Cím összesen 6 6
30
31 MINDÖSSZESEN 11 16 2 29
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4.melléklet a    /2011. (    ).önkormányzati rendelethez

SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT LEGMAGASABB HATÓSÁGI DÍJTÉTELEK
SÜMEGPRÁGA KÖZSÉGBEN

2011.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

csatornadíj 816 Ft/m3

SÜMEGPRÁGA TELELPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI

gyermekétkeztetés térítési díja adagonként 434,-Ft

szociális étkeztetés térítési díja adagonként 392,-Ft
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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA lapszám

Eredeti Módosított

előirányzat
1 2 3 4 5

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő 
vagyontárggyal kapcsolatban

    - Váltótartozások

    - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 18

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztet ő Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves 
kötelezettségvállalásának (hitelképességének) fels ő határa

M e g n e v e z é s
Sor-
szám

ezer forintban

Teljesítés

2011.

    - Lízingdíj 

Illetékek

Helyi adók

    - Szállítókkal szembeni tartozások 

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztet ő éves 
kötelezettségvállalásának fels ő határa [(09-23) x 0,7]+10

Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, 
koncessziós díjából származó bevétel

0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhel ő fizetési kötelezettség 
(12+…+20)

Gépjárműadó

Kamatbevételek

Bírság

    - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi 
hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

Osztalék bevételek

Egyéb sajátos bevételek

Saját bevételek (01+…+08)

    - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 

    - Külföldi finanszírozás kiadásai

    - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

    - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

5557

1740

5

9752

2450

0

6826
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tájékoztató

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
 

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
2011

megnevezés E Ft

dologi kiadásokból:
1250

helyi kulturális rendnezvények 950
ebből fazekasnap 300

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskoláztatási) 450
BURSA ösztöndíj 365
szülési támogatás 30

koszorú vásárlás ( kb.10) 50

Civil szervezetek támogatása 435
Tüzoltók 105
Sportegyesület Sümegprága 250
Polgárőrség 50
Tánccsoport 30

ÖSSZESEN 2580 0 0  
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LIKVIDITÁSI TERV 2011 1.
Települési Önkormányzat Sümnegprága 1/2011.(II.   .) önkormányzati rendelet melléklete

előiányzat január február március április május június I. félév

Működési bevételek
Intézményi bevételek 3276 220 220 220 220 220 220 1320
Sajátos bevételek 4993 2496 2496
SZJA bevételek 20273 1689 1689 1689 1689 1689 1689 10134
költségvetési bevételek 22402 1867 1867 1867 1867 1867 1867 11202
Átvett pénzeszközök 11334 945 945 945 945 945 945 5670
Működési hitelek 5290 205 759 964
Előző évi pénzmaradvány 2171 679 713 779 2171
kölcsönök megtérülése 0
Felhalmozási bevételek
Sajátos bevételek 4754 2377 2377
költségvetési bevételek 0
pénzeszköz átvétel 93 93 93
Előző évi pénzmaradvány 0
tárgyieszköz értékesítés 700 700 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 75286 5400 5527 10294 4721 4926 6259 37127

Működési kiadások
Személyi juttatások 26151 2179 2179 2179 2179 2179 2179 13074
járulékok 6461 538 538 538 538 538 538 3228
dologi kiadások 25053 2300 2300 2300 2300 2300 2600 14100
ellátottak juttatásai 3110 260 260 260 260 260 260 1560
peszk.átadások,támogatások 8664 2046 682 682 682 4092
tartalékok 300 0
Felhalmozási kiadások
felújítás 3974 0
beruházás 1450 250 700 950
pénzeszköz átadás 123 123 123
hitel 0
kamat 0
tartalékok
KIADÁSOK ÖSSZESEN 75286 5400 5527 8023 5959 5959 6259 37127  
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LIKVIDITÁSI TERV 2011 2.
Települési Önkormányzat Sümnegprága

I.félév össz. július augusztus szeptember október november december ÖSSZ.
Működési bevételek
Intézményi bevételek 1320 220 220 234 427 427 428 3276
Sajátos bevételek 2496 2497 4993
SZJA bevételek 10134 1689 1690 1690 1690 1690 1690 20273
költségvetési bevételek 11202 1867 1867 1867 1867 1866 1866 22402
Átvett pénzeszközök 5670 944 944 944 944 944 944 11334
Működési hitelek 964 1539 1239 1248 4990
Előző évi pénzmaradvány 2171 2171
kölcsönök megtérülése
Felhalmozási bevételek
Sajátos bevételek 2377 2377 4754
költségvetési bevételek 0
pénzeszköz átvétel 93 93
Előző évi pénzmaradvány 0
tárgyieszök értékesítés 700 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37127 6259 5960 9609 4928 4927 6176 74986

Működési kiadások
Személyi juttatások 13074 2179 2179 2179 2180 2180 2180 26151
járulékok 3228 538 539 539 539 539 539 6461
dologi kiadások 14100 2600 2300 1200 1100 1253 2500 25053
ellátottak juttatásai 1560 260 260 260 260 260 250 3110
peszk.átadások,támogatások 4092 682 682 682 842 842 842 8664
tartalékok 0
Felhalmozási kiadások
felújítás 1987 1987 3974
beruházás 950 500 1450
pénzeszköz átadás 123 123
hitel 0
kamat 0
tartalékok 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 37127 6259 5960 4860 4921 7061 8798 74986  
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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
P O L G Á R M E S T E R E 

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon: 87/350-587 
 
 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. február 23-án tartandó nyilvános ülésére 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására (I. olvasat)   
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Tisztelt Képvisel ő-testület ! 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-a szerint 
 

„23. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 
állapítja meg: 

a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, 

amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni; 
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit - beleértve az egyes 
ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó 
szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a 
közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem rendezett - módját és 
feltételeit; 

e) a közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban nem rendezett - települési 
önkormányzati feladat- és hatáskört; 

f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj 
legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit 
vagy a szolgáltatás ingyenességét; 

g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe 
vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseket; 

h) a gazdálkodó szervezet számára - a 20. § (4) bekezdésében meghatározott 
kivétellel - a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem 
elkülönítetten gyűjtött és a 13. § alapján nem hasznosított vagy ártalmatlanított 
hulladéka tekintetében a közszolgáltatás kötelező igénybevételét a 21. § (2) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel.” 

 
Fentiekre, valamint arra is tekintettel, hogy várhatóan 2011. május 1-től kezdődően a 
szilárd hulladék gazdálkodási feladatok ellátása az Észak-Balatoni Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer keretein belül történik, egyértelműen 
szükséges e tárgyban önkormányzati rendelet megalkotása. 
A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján készült el a helyi körülmények 
figyelembevételével a csatolt  önkormányzati rendelet-tervezet. 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú 
rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési 
önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatnak tájékoztatásul, valamint a 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek véleményezésre 
megküldi.  
 
Mindezekre tekintettel javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy szíveskedjen 
a  mellékelt  rendelet-tervezetet I. olvasatban megtárgyalni, módosító, kiegészítő 
javaslatait megtenni és a határozati javaslatot elfogadni. 
 
 Sümegprága, 2011. február 17. 

                                            Csőbör Károly sk. 
                                     polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
…./2011. (II. 23.)  határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet tervezetét I. olvasatban megtárgyalta. 

A képviselő-testület a rendelet-tervezetet a módosító és kiegészítő 
javaslatokkal együtt alkalmasnak tartja arra, hogy a közszolgáltatóval 
történő egyeztetést követően, véleményezés céljából a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi-, Természetvédelmi- és Vízügyi Felügyelőség részére, 
továbbá tájékoztatásul a szomszédos önkormányzatoknak és a 
Veszprém Megyei Önkormányzatnak megküldésre kerüljön. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 
fentiek érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni 
szíveskedjenek.   
 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 
     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző  
Határidő: 2011. március 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

 
          MELLÉKLET 

T E R V E Z E T 
 
 

Sümegprága  Települési Önkormányzat 
 Képvisel ő-testületének  

……. /2011. (……. ) önkormányzati rendelete 
 
 

a települési  szilárd   hulladék kezelésével kapcso latos közszolgáltatásról 
 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII 
törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
véleményének kikérésével  a    következőket rendeli el: 
    
1. A helyi közszolgáltatás tartalma  

  
 
1.§     (1) Sümegprága Települési Önkormányzat  a települési  hulladék gyűjtésére, 
                  elszállítására és  ártalmatlanítására a közszolgáltatást biztosítja. 
 

(2) A települési szilárd hulladék begyűjtését, elszállítását Sümegprága község 
közigazgatási területén a REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi 
Szolgáltató Kft. 8300 Tapolca, Halápi u. 33. (a továbbiakban: 
Közszolgáltató)   jogosult és köteles végezni.  

  
(3) A települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő 

ártalmatlanítását, a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését, 
hasznosításra történő átadását az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási 
Kft. (a továbbiakban: ÉBH. Kft.) 8200 Veszprém, Házgyári út 1. biztosítja. 
Az ÉBH Kft. a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését a Szolgáltató 
bevonásával végzi.  

 
(4) A szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő 

átadása a  Közszolgáltató válogatóművében történik. A települési szilárd 
hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül 
elhelyezésre. 

 
(5) A helyi közszolgáltatás körébe tartozik: 
 

a) az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez 
rendszeresített, a közszolgáltatási feladatot ellátó szervezet által a 
díjhatároknak megfelelően hitelesített  gyűjtőedényben,  továbbá az 
alkalmanként keletkező többlethulladék elhelyezésére szolgáló, a    
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közszolgáltató  által rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákban  
az ingatlanon gyűjtött  települési szilárd hulladék rendszeres  
begyűjtése    elszállítása;  

 
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont 

települési szilárd hulladék évente egyszeri -   egyeztetett  időpontban 
és helyen   - a  Közszolgáltató általi begyűjtése és  elszállítása ; 

 
c) szelektív hulladék gyűjtése a községben kialakított hulladékgyűjtő 

szigeten.  
 

 
2. A közszolgáltatással ellátott terület meghatározása   

 
  

2. § A közszolgáltatás  igénybevételére Sümegprága  község közigazgatási 
területén  az  1. mellékletben felsorolt területen  lévő  ingatlanok  tulajdonosai 
kötelesek. 

 
3. A Közszolgáltatás rendje és módja 
 
3. § (1) A közszolgáltatást a közszolgáltató heti rendszerességgel, előre  meghatározott napon, 

előre meghatározott időpontban  biztosítja, melyről az igénybevevőket írásban tájékoztatja. 
A szolgáltatás  időpontjának módosításáról az igénybevevőket legalább 7 nappal korábban 
tájékoztatni kell.  
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot 
szelektíven gyűjteni, a külön gyűjtött   üveget, papírt, műanyag hulladékot az e célra 
Sümegprága, Rákóczi u. … hrsz-ú ingatlanon kialakított gyűjtőszigeten lévő 
hulladékgyűjtőben elhelyezni, melyet onnan a közszolgáltató szükség szerint elszállít. 

 
(3) Az ingatlantulajdonos köteles : 
 
a) az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást hetente igénybe venni; 
 
b)  az ingatlanán keletkezett hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 
szolgáltatónak átadni; 
 
 c) a közszolgáltatási díjat az igénybevételtől függetlenül megfizetni. 

 
(4) Nem kötelező a szolgáltatás hetenkénti igénybevétele, ha a szemétgyűjtő 
edény lebomló szerves anyagot nem tartalmaz. 

 

4.  A közszolgáltatási szerz ődés tartalma 

 

 4. § Jelen rendelet alkalmazása szerint az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti 
szerződés főbb tartalmi elemei a következők: 

 
a) a szerződő felek megnevezése, címe; 
b) a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe; 
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c) a szállítás helye és gyakorisága; 
d) a gyűjtőedény használatára, a ki- és behelyezésre vonatkozó 

kötelezettségek; 
e) a szolgáltatási díj megállapításának alapja; 
f) a változásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség; 
g) a szolgáltatási díj megfizetésének módja, határideje; 
h) a díjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményei; 
i) a késedelmes fizetés esetére alkalmazható késedelmi kamat 

mértéke. 
 
 
4. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 
 

5. §   Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került 
települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen 
gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.  E 
kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles: 

 
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,  
b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további 

kezelésére – az elszállításra való átvételig a tulajdonában, 
használatában lévő ingatlanon gyűjteni, illetve tárolni, ennek során 
megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék 
mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a 
növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot 
ne zavarja, 

  
  

 
6. § (1)  A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a 

közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell 
lennie. A hulladékot a gyűjtőedénybe úgy kell elhelyezni, hogy az edény 
mozgatásakor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.   

 
 

(2) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogosforgalmat 
és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével.  

 
  
 

7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, 
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének 
tisztántartásáról. 
 
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az 
edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot 
úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az 
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ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve 
használhatóvá tenni.  
(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes 
anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely 
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek  életét, testi épségét, 
egészségét. 
 

 
5. A szolgáltató jogai és kötelezettségei 

   
8. § (1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett 

hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a 
kijelölt hulladék lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai 
környezetvédelmi szabályoknak megfelelő módon gondoskodni.  
 
(2) A szolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni, a kiürített gyűjtőedény úgy elhelyezni, hogy az a 
közlekedést ne  akadályozza.  
 
(3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkező 
szennyeződés takarításáról a szolgáltató köteles gondoskodni.  
 
(4) A gyűjtőedényben okozott kárt a szolgáltató térítésmentesen köteles 
kijavítani, ha a károkozás neki  felróható okból következett be. A szolgáltató 
köteles az ebből eredő karbantartási munka és javítás időtartamára helyettesítő 
gyűjtőedényt biztosítani. Ha a károkozás nem róható fel a szolgáltatónak, a 
használhatatlanná vált  gyűjtőedény javítása, pótlása, illetve cseréje az 
ingatlantulajdonost terheli.  

 . 
 

9. § (1) A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a szolgáltató évente 
egy alkalommal – külön díj felszámítása nélkül  - gondoskodik . 

 
(2) A lomtalanítás során az ingatlanonként kihelyezhető, a háztartási hulladék 
körébe nem tartozó  hulladék mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg . 
 
(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos az önkormányzat által közzétett 
hirdetményben megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából.    
 
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű 
és a gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól 
megközelíthető legyen, a zöldterületet és növényzetet ne károsítsa, továbbá ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

 
 10.  § (1) A Közszolgáltató az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben 

foglaltak szerint - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe 
vevő ingatlantulajdonosoktól, a környezetvédelmi, valamint az egyéb 
jogszabályi előírások megtartásával – köteles  
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a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött 
települési    

       hulladékot rendszeresen begyűjteni és elszállítani; 
 

b)   rögzíteni annak tényét, hogy az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást 
igénybe vette-e és az igénybevétel milyen mértékben történt meg, 
valamint erről az önkormányzatot negyedévente tájékoztatni; 

 
c)   az általa fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeten, 

szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más 
eszközben szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékot begyűjteni; 

 
d) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az 

ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott 
nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék 
évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és 
helyen történő -  begyűjtésére és elszállítására; 

e)  közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez 
rendszeresített gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által 
rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi megrendelés alapján 
történő alkalmi begyűjtésére és elszállítására; 

 
f) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen 

egyeztetett időpontban történő évi egyszeri összegyűjtésére és 
elszállítására.  

 
 
11. §. (1) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben 

foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási 
kötelezettségének.   

 
(2) A Közszolgáltató köteles Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-
testülete számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, 
valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves 
értékeléséhez. 
 
(3) A Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatást akkor láthatja el, ha az 
Észak-Balatoni térség Regionális Települési Szilárdhulladék - Kezelési 
Önkormányzati Társulással  (székhelye 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. )  
közszolgáltatási szerződést kötött. 
 
 

6. A hulladékkezelési közszolgáltatási dij 

 

12. § (1) Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás céljából rendszeresített gyűjtőedények 
ürítéséért fizetendő közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) 
egyéves díjfizetési időszakra, kéttényezős díjként állapítja meg.  
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         (2) Az adott évre megállapított egységnyi díjtételt   a rendelet  2. melléklete 
tartalmazza. 

(3) Sümegprága Települési Önkormányzat a magánszemély 
ingatlantulajdonostól a hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetését 
átvállalja. 

(4) Az Önkormányzat  a szolgáltatás igénybevételére kötelezettek felé havonta utólag 
számlát bocsát ki ingatlanonként 1.000.- Ft díjról, melyet az érintett 
ingatlantulajdonosok a számlában foglaltak szerint kötelesek megfizetni.   

(5) Tulajdonosváltás esetén az ingatlan új tulajdonosa a tulajdonosváltozást követő 
hónap első napjától köteles a szolgáltatás díját megfizetni.  
 
(6) Az új építésű ingatlanok esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését 
követő hónap első napjától kell a szolgáltatás díját megfizetni. 
 
(7) A díj késedelmes megfizetése esetén az ingatlantulajdonos a számára első ízben 
megküldött felszólításban meghatározott fizetési határidőtől késedelemmel érintett 
naptári napot megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező 
mértékű késedelmi kamattal növelt díjat köteles megfizetni. 
 

 
 

7. Az időlegesen használt ingatlanra vonatkozó közszolgáltatási díj. 
 

13. § (1) Kérelmére mentesül a 12. § (4) bekezdése szerinti kiszámlázott díjának megfizetése 
alól az az    ingatlantulajdonos, aki folyamatosan használaton kívüli ingatlan 
tulajdonosa, és  az ingatlant igazoltan sem ő, sem más nem  használja,  települési 
hulladéka nem keletkezik.  

 
(2) A folyamatosan  használaton kívüli ingatlan esetében, a tulajdonos köteles évente 

március 1-ig a megelőző évre  vonatkozó közüzemi igazolást (víz vagy elektromos 
áram) írásban megküldeni a közszolgáltató részére. Amennyiben a közüzemi 
igazolások nem igazolják, hogy az ingatlant nem  használták, úgy a teljes szünetelő 
időszak a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra.  

 
(3) Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj adott havi ürítési díj részének megfizetése alól 

távollétének idejére az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanát állandó lakás céljára 
használja, és az ingatlanától megszakítás nélkül legalább 60 napig távol van, és a 
távollétét megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban az Önkormányzatnak 
bejelentette. Az ingatlantulajdonos az ingatlan ismételt használatba vételét  követő 5 
napon belül köteles írásban bejelenteni az Önkormányzatnak. 

 
(4) Az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó bejelentés iratmintáját a rendelet 3. 

melléklete tartalmazza. 
 

(5) A folyamatosan és időlegesen használaton kívüli ingatlanok használatát az 
Önkormányzat és a Szolgáltató ellenőrizheti.  
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8. A közszolgáltatási díj mérséklése, elengedése 
 
 
14. § (1) A  4. melléklet szerinti nyomtatványon előterjesztett kérelmére a Képviselő-

testület annak a  70 éven felüli egyedül élő nyugdíjasnak az alapdíj alóli 
mentesítését engedélyezi, akinek a jövedelme  a mindenkori 
nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg. 

 
(2) Az alapdíj alóli mentesítésről a közszolgáltatót a polgármester értesíti és 

gondoskodik a díjkedvezmény közszolgáltató részére történő átutalásáról. 
 
9. Adatvédelem, adatkezelés 
 
15. § (1) A Szolgáltató és az Önkormányzat a közszolgáltatással összefüggő 

személyes adatot csak az ingatlantulajdonos azonosítására, jogszabályban 
előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja 
fel.  

 
 (2) A Szolgáltató és az Önkormányzat megfelelő technikai és szervezési 
intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat 
védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.  
A Szolgáltató és az Önkormányzat nem jogosult az általa kezelt 
közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára, a 
feladatkörén túli felhasználásra,  a - végrehajtási eljárásra felruházott helyi 
adóhatóság kivételével  - továbbítására.   

 
10. Települési folyékony hulladékra vonatkozó külön  szabályok 
 

    16. § Sümegprága község közigazgatási területén szennyvizet elvezetni csak    
           szennyvízcsatorna hálózaton keresztül szabad.  

 
11. Záró rendelkezések 
 

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével  -  2011. május 1. 
napján lép hatályba.  
 

           (2)A rendelet  3. § (3) bekezdés c) pontja, valamint 12. § (4) bekezdése 
2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
     (3)A rendelet 12. § (3) bekezdése 2011. szeptember 1-jén hatályát veszti. 

 
 

   Csőbör Károly         Vincze József Ágostonné dr.
 polgármester        körjegyző  
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A rendelet kihirdetve 2011. …………………… 
 
Sümegprága, 2011. ………………………. 
 
 
                                                                                        Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                                         Körjegyző 
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1 melléklet a  …/2011. (       .) önkormányzati rendelethez 
 

 
 
 

A települési szilárd hulladék  közszolgáltatásba be vont    terület  
 
 
 
 
Sümegprága Árpád utca 
  Fő utca  
  Kossuth utca  
                      Mező utca 
  Petőfi utca 
  Rákóczi utca 
                     Sarvaly utca 
  Szent István utca 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42

 
 
 

2 melléklet  a  …/2011. (      .) önkormányzati rendelethez 

 

A települési szilárd hulladék (háztartási hulladék)  
gyűjtésére rendszeresített szabványos hulladéktároló e dények 

alap- és egyszeri ürítési díja 2011. évben  
 
  

A közszolgáltatás díja 
 
 
 

 
1. A települési  szilárd hulladék elszállításának díja egy tényezős díj 
meghatározásával  2011.  január 1-től 2011. április 30-ig  
 
 
a) 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítési díja                                         
………   Ft 
 
b) 120 liter űrtartalmat meg nem haladó műanyag zsák  egyszeri elszállítási díja  
……….  Ft 
 
 
 
2. A települési  szilárd hulladék elszállításának díja kéttényezős díj 
meghatározásával  2011. május  1-től 2011. december  31-ig  
 
 
 1 a b c d 
 2 edényméret 
 3 

 
60 liter/hét  80 liter/hét 120 liter/hét  

 4 Alapdíj     
 5 Ürítési díj    
 6 Közszolgáltatási díj összesen     
 
 
 
A hatósági ár a Közszolgáltató által készített   költségelemzés alapján került 
megállapításra.  
A megállapított hatósági ár az általános forgalmi adót nem  tartalmazza. 
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3 melléklet a  …/2011. (            .) önkormányzati rendelethez 
 
 

 Bejelentés az időlegesen használt ingatlanok  ürítési díja alóli mentesség igényléshez 
 
 
 
 
Név:………………………………………….  Leánykori név:……………………….….…. 

Anyja neve:……………………….……..…………    Születési hely:……………………… 

Születési év, hónap, nap……………………………    Szem. ig. szám:…………………… 

Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….…......... 

Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...……………… 

  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett, 
Sümegprága,…………………...……….utca………....hsz című lakásban  nem rendelkezem 
állandó lakóhellyel, a lakást sem én, sem más nem használja. 
 
Az ingatlan a következő időponttól üres:       év                     hó      nap  / Bejelentem, hogy a 
közszolgáltatással érintett ingatlan átmenetileg         év                     hó      naptól                   
év                         hó                napig üres. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak 
megfelel és az 1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
rendelkezés értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy 
kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, 
tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet követ el és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási 
adatokon keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok. 
 
Sümegprága, 201…………………….. 

 
  ………..……………………….. 

Kérelmező aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44

4. melléklet a  …/2011. (      .) önkormányzati rendelethez 
 

 Kérelem a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás ürítési díja alóli mentesség 
igényléshez 

 
 

I. Kérelmező nyilatkozata 
(kérelmező tölti ki) 
 
Név:…………………………………………...Leánykori név:……………………….….… 

Anyja neve:……………………….……..…………Születési hely:………………………… 

Születési év, hónap, nap……………………………Szem. ig. szám:………………………. 

Állandó lakóhely:…………………………..……………………………………….….......... 

Tartózkodási hely:……………….…………………………………………...……………… 

Rendszeres jövedelem:…………………..Ft  Jöv.jogcíme:…………………….………….. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közszolgáltatással érintett,  
,…………………...……….utca………....hsz……….em……..ajtó című lakásban 
életvitelszerűen egyedül élek. 
 
 .Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak 
megfelel és az 1978. évi IV. törvény (Btk) 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt 
rendelkezés értelmében tudomásul veszem, hogy aki közreműködik abban, hogy jog vagy 
kötelezettség létezésére, megváltoztatására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, 
tényt vagy nyilatkozatot foglal közokiratba, büntettet követ el és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
A feltüntetett adatok valódiságának a központi személyi adat és lakcím-nyilvántartási 
adatokon keresztül történő ellenőrzéséhez hozzájárulok. 
 
A kérelemnek helyt adó döntés esetén fellebbezési jogomról: lemondok / nem mondok le*. 
                           , 20…….év……………..….hónap..….nap 

 
  ………..……………………….. 

kérelmező aláírása 
 

Tanú neve:  I. tanú II. tanú 
Születési hely, idő    

Állandó lakcíme:    

Lakcímkártya száma:    

Tartózkodási hely:    
Személyi igazolvány száma:    

Tanú aláírása:    

 
                                  , 20… …………………….hó ……..nap 

 
 


