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ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 29-án tartandó
rendkívüli  ülésére  a  veszélyhelyzetben  meghozott  polgármesteri  döntésekről  szóló
tájékoztató tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya a  478/2020.(XI.3.)  Kormányrendelettel  veszélyhelyzetet  hirdetett
ki,  mely  alapján  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított
jogkörében  a  polgármester  hozta  meg  a  képviselő-testület  feladat-  és  hatáskörébe  tartozó
döntéseket. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.
évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021.(VI.5.)
Kormányrendelet  1.  §-a  alapján  2021.  június  15.  napjától  a  települési  önkormányzat
képviselő-testülete,  a  fővárosi,  megyei  közgyűlés,  illetve  ezek  bizottsága  feladat-  és
hatáskörét maga gyakorolja.

A jelen testületi ülésre - a veszélyhelyzet megszűnését követően - beterjesztésre kerülnek a
polgármesteri döntések a testületi általi jóváhagyásra:
73 db határozat - 1.melléklet 
15 db rendelet - 2 melléklet

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek, illetve amennyiben a
meghozott  döntésekkel  nem  értenek  egyet,  úgy  annak  módosítására  vagy  hatályon  kívül
helyezésére tehetnek javaslatot.

Határozati javaslat:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzetben meghozott
polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Gyenesdiás, 2021. június 24.
 

        Gál Lajos sk.
             polgármester

https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/A1100128.TV#sid
https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/A1100128.TV#sid
mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


1. melléklet

Polgármester által meghozott döntések 2020. és 2021. évben

102/2020.(XI.9.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§.(3)-(4) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva az alábbi
határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata képviseletében eljáró polgármester elfogadta
az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési jelentését. 

            Határidő: azonnal
            Felelős:   Czibor Zoltánné jegyző

103/2020.(XI.09.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.
§ (1) bek. alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  az
Önkormányzat  2020.  évi  közbeszerzési  tervének  1.
számú módosítását jóváhagyja.

                                    Határidő: A módosított terv közzétételére 8 nap
                                    Felelős:    Nánássy Árpád vezető főtanácsos

104/2020.(XI.09.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  027.
számú  Közbeszerzési  Szabályzatának  7.  pontja  szerinti  feladatkörben  eljárva  az  alábbi
határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Művelődési
Ház kialakítás, lépcsőház és felvonó építése tárgyában
közbeszerzési eljárás megindítását határozza el.

2. Az  önkormányzat  költségvetésében  a  beruházás
összegének  fedezetét,  157.713.011,-Ft  összeget  a
tartalékalap terhére biztosítja. 

3. A  Közbeszerzési  Szakértő  kiválasztására  irányuló
eljárást megindítja.



                                    Határidő: azonnal
                                    Felelős:    Gál Lajos polgármester

105/2020.(XI.09.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás,  az  önkormányzati  képviselők  és  bizottsági  tagok
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 17/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet alapján az
alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata nevében mint
polgármester Hársfalvi György Gyenesdiás, Csillag u.
8.  szám  alatti  képviselő  bejelentését  -  mely  szerint
2020. november 1. napjától képviselői tiszteletdíjának
48.000,-Ft feletti részéről lemond – tudomásul veszem.

2. Felkérem  az  önkormányzati  hivatalt  a  képviselői
tiszteletdíj fentiek szerinti módosítására.

                                    Határidő: azonnal
                                    Felelős:    Gál Lajos polgármester

106/2020.(XI.13.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott  felhatalmazás,  az  államháztartáson  kívüli  forrás  átadás  és  átvételéről
szóló 39/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi határozatot hozta:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Polgármestere  a  Gyenesdiási  Turisztikai
Egyesülettel  2016.  február  19-én  létrejött  megállapodást  felülvizsgálta,  és  az  alábbi
módosításokkal elfogadja:

1.) A Megállapodás 3.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3.1. Az önkormányzati támogatás mértéke 2020. és 2021. évben 6.000.000,-Ft, a 2022.
és  2023.  évi  támogatás  mértékéről  a  képviselő-testület  az  önkormányzat  éves
költségvetésében határoz. A 2021. évi támogatás hat egyenlő összegben kerül utalásra.

2.) A Megállapodás 3.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3.2.  Az  önkormányzati  támogatás  folyósítása  és  elszámolása  az  államháztartáson
kívüli forrás átadás és átvételéről szóló 39/2013.(XII.11.) önkormányzati rendeletben
meghatározott eljárásrend szerint történik.

3.) A Megállapodás 5. pontjában írt „tagdíj” kifejezés helyett „támogatás” kifejezés kerül.
4.) A Megállapodás további pontjai változatlanok maradnak.

Határidő:  Egyesület értesítésére 8 nap
Felelős:    Czibor Zoltánné jegyző



107/2020.(XI.16.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás,  az  önkormányzat  vagyonáról  szóló  7/2013.  (III.26.)
önkormányzati rendelet 35. §-a alapján az alábbi határozatot hozta:
 

1.) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata nevében a Gyenesdiás 354/2 hrsz-ú, „saját
használatú út” művelési ágú, 346 m2 nagyságú ingatlant térítésmentesen a tulajdonába
fogadja.

2.) Az 1.) pont szerinti ingatlan művelési ágát „közterület” művelési ágra változtatja és a
forgalomképtelen törzsvagyonába sorolja.

Határidő:  ajándékozási szerződés elkészíttetésére 30 nap
Felelős:    Czibor Zoltánné jegyző

108/2020.(XI.24.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  027.
számú  Közbeszerzési  Szabályzatának  7.  pontja  szerinti  feladatkörben  eljárva  az  alábbi
határozatot hozta:

2. Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata  a  Művelődési  Ház kialakítás,
lépcsőház  és  felvonó építése  tárgyában folytatott  közbeszerzési  eljárás
Bíráló Bizottságába az alábbi személyeket bízom meg:

1. Beregi Péter közbeszerzési szakértő
2. Bán Tímea pénzügyi vezető
3. Horváth Zoltán főépítész

 
           Határidő: folyamatos
           Felelős:    Gál Lajos polgármester

109/2020.(XI.25.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  a
fenntartásában lévő intézmények dolgozói, Góth Imre
alpolgármester  részére  személyenként  75.188,-Ft
jutalom kifizetését engedélyezi a 2020. évi költségvetés
terhére. 

2. Felhívja  az  intézményvezetőket,  hogy  a  jutalom
kifizetéséről gondoskodjanak.

                                    Határidő: jutalom kifizetésére legkésőbb 2020. december 15.
                                    Felelős:    Gál Lajos polgármester



110/2020.(XII.3.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről szóló 70/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésben kapott
jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzatának  2021.  évi  belső  ellenőrzési
munkaterve a határozat 1. melléklete szerint elfogadásra kerül.

2. A munkaterv előírásait 2021. január 1-től 2021. december 31-ig kell alkalmazni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét,  hogy  az  ütemtervek  időrendjétől  a  szükségleteknek  megfelelően
eltérhet.  Az  eltérés  indokairól  a  belső  ellenőrzési  tevékenységről  szóló
beszámolóban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

3. A belső ellenőrzési  feladatokat  a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú
Társulás  alkalmazásában  álló,  Szabó  Béla  független  belső  ellenőr  (5115825)
látja el a Társulási megállapodásban foglaltak szerint.

Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Szabó Béla belső ellenőrzési vezető

111/2020.(XII.15.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata mint fenntartó a Gyenesdiási Bölcsőde és
Óvoda Intézményben  rendkívüli  szünetet rendel el  2020. december 21. napjától
2021. január 3. napjáig.   

2. Felkéri  az  intézmény  vezetőjét,  hogy  a  rendkívüli  szünettel  kapcsolatos
tájékoztatását haladéktalanul tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

112/2020.(XII.22.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2021.  évi  munkaterve  a
határozat 1. melléklete szerint tartalommal kerül elfogadásra.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző



113/2020.(XII.22.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

A  Gyenesdiási  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Jegyzőjének  beszámolóját  a  közös
önkormányzati hivatal tevékenységéről elfogadja 

Határidő: nincs

1/2021.(I.11.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  027.
számú Közbeszerzési  Szabályzatának  10.7.  pontja  szerinti  feladatkörben  eljárva  az  alábbi
határozatot hozta:

a „Művelődési ház kialakítása Gyenesdiáson” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész 115. § szerinti
uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság 2021. 01. 11-i ülésén kelt
eljárást lezáró döntési javaslatot elfogadva az alábbi eljárást lezáró döntést hozom meg:

1. A GUPAMIX Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel
érvénytelen,  mivel  „egyéb  módon  nem  felel  meg  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a
közbeszerzési  dokumentumokban,  valamint  a  jogszabályokban  meghatározott
feltételeknek”.

2. A  Fest-Ép-Bau Kft.  ajánlata  hiánytalan és megfelel  az ajánlattételi  felhívásban és a
közbeszerzési  dokumentumokban,  valamint  a  jogszabályokban  meghatározott
feltételeknek.  Ajánlattevő  nem áll  a  kizáró  okok  hatálya  alatt,  az  alkalmasságát  az
ajánlatkérő megfelelően ellenőrizte az eljárás megindítása előtt, az ajánlattevő ajánlata
érvényes.

3. A  „Művelődési  ház  kialakítása  Gyenesdiáson”  tárgyban  a  közbeszerzési  eljárás
eredményes.

4. A nyertes ajánlattevő: 
Ajánlattevő neve: Fest-Ép-Bau Kft.
Székhelye: 8360 Keszthely, Táncsics Mihály utca 6.
Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 118 352 519,- HUF

Ajánlattevő ajánlata érvényes és ajánlata a legjobb ár-érték arányt tartalmazó
ajánlat az elért értékelési összpontszáma: 800,00 pont.

5. Az ajánlat az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét meghaladja,
ezért  elrendelem  a  rendelkezésre  álló  fedezet  az  ajánlat  összegéhez  szükséges
mértékű kiegészítését az Önkormányzat költségvetése terhére.

2/2021.(I.13.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének  7/2013.(III.26.)  önkormányzati  rendelet  14.  §  (2)  bekezdés  szerinti
feladatkörben eljárva az alábbi határozatot hozta:



1.) Az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában lévő Gyenesdiás, Iparosok útja
1889/16  hrsz-ú  „beépítetlen  terület  művelési  ágú”  1610  m2  nagyságú  ingatlan
értékesítését határozza el.

2.) Az ingatlan kikiáltási árát 7.000,-Ft/m2 + Áfa összegben határozza meg.
3.) Az értékesítésről szóló hirdetmény megyei lapban való közzétételét elrendeli.

Határidő: megyei lapban való közzétételre: haladéktalanul
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

3/2021.(I.14.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének  az  önkormányzat  vagyonáról  szóló  7/2013.(III.26.)  önkormányzati
rendelet 27. § szerinti feladatkörben eljárva az alábbi határozatot hozta:

1.) A Gyenesdiási Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átépítési
munkálatai  miatt  az  iskola  első  évfolyamos  tanulóinak  elhelyezését  ideiglenes
jelleggel a Községháza tetőterében lévő 2. és 3. számú apartmanjaiban engedélyezi.

2.) A  helyiségek  oktatási  célra  való  használatáról  megállapodást  köt  a  Nagykanizsai
Tankerületi Központtal, melyben használati díjat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján nem kötnek ki.

3.) Az  1.)  pontban  részletezett  helyiségek  használatát  2021.  szeptember  30.  napjáig
engedélyezi.

Határidő: használati megállapodás megkötésére 2021. január 22.
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

4/2021.(I.21.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény 2/B. §-ban meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi határozatot hozta:

1.) A  2013.  augusztus  1.  napján  a  Gyenesdiás  1.  számú  felnőttorvosi  körzetre
vonatkozóan,  felnőtt  háziorvosi  egészségügyi  alapellátási  feladatok  ellátására
megkötött szerződés 1. számú módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására 10 nap.
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

5/2021.(I.21.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény 2/B. §-ban meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi határozatot hozta:



1.) A  2013.  július  29.  napján  a  Gyenesdiás  2.  számú  felnőttorvosi  körzetre
vonatkozóan,  felnőtt  háziorvosi  egészségügyi  alapellátási  feladatok  ellátására
megkötött szerződés 1. számú módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására 10 nap.
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

6/2021.(I.22.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a Keszthely és környéke Kistérségi
Többcélú Társulás „Társulási Megállapodásának” módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

1.) A VI. Fejezet az alábbi 24/A. ponttal egészül ki:

24/A. A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei minősített többségben
hozott  határozattal  mondják  ki  a  Társulásban  való  részvételüket  a  társulási
megállapodás jóváhagyásával.
A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első, illetve naptári év július 1. napjától lehet.
Az Mötv. 89.§ (2) bekezdése alapján a csatlakozásról szóló – minősített többséggel
hozott – döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete 6 hónappal korábban
köteles meghozni és azt a társulási tanáccsal írásban közölni.

2.) A VI. Fejezet 25.2.1. a.) pontja az alábbiak szerint módosult:
A felmondás érvényességének feltételei:
„…
a.) a naptári év utolsó napjával, december 31-ei hatállyal, illetve naptári év június 30. 

napjával, június 30-i hatállyal történhet, 
 …”
A polgármester az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.

Határidő: Társulás értesítésére 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

7/2021.(I.26.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1.) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata jóváhagyja a tulajdonában lévő Gyenesdiás
1889/36-39  hrsz-ú  ingatlanok  -  Németh  Gyula  földmérő  által  készített  2020/115.
számú változási vázrajz szerinti - megosztását.

Határidő: Földhivatali Főosztály értesítésére 5 nap
Felelős:    Nánássy Árpád főtanácsos



8/2021.(I.26.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Polgármestere  Balatongyörök  Község
Önkormányzatának  a  Keszthely  és  környéke  Kistérségi  Többcélú  Társuláshoz  való
csatlakozását 2021. július 1. napjától támogatja.

Határidő: Társulás értesítésére 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

9/2021.(I.27.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 83.
§ (2) bekezdés b.) pontja szerinti feladatkörben eljárva az alábbi határozatot hozta:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  fenntartásában  lévő  Gyenesdiási  Bölcsőde  és
Óvoda 2021. évi nyitva tartását az alábbiak szerint határozza meg:

Az intézmény nyitvatartási ideje:
Óvoda: hétfő – péntek 6.30 – 17.00
Bölcsőde: hétfő – péntek 7.00 – 17.00

Az intézmény nyári zárva tartási ideje:
Óvoda 2021. augusztus 2. - augusztus 23.
Bölcsődei tagintézmény: 2021. július 26. - augusztus 13.

Határidő: intézményvezető értesítésére 5 nap, 
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

10/2021.(II.5.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere megállapítja,  hogy az önkormányzati  képviselők és
hozzátartozóik vagyonnyilatkozatukat az előírt határidőben, 2020. január 31-ig benyújtották,
Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
16/2019.(XI.6.)  önkormányzati  rendelet  30.  §  (3)  bekezdés  i.)  pontja  szerinti
kötelezettségüknek eleget tettek.

11/2021.(II.5.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:



Gyenesdiás  Nagyközség Polgármestere  a  Gyenesdiás  1889/16 hrsz-ú ingatlanra  vonatkozó
pályázati  eljárást  eredménytelennek  nyilvánítja,  az  ingaltan  vételére  a  Bástya  Kkt.  által
benyújtott ajánlati vételár a minimális irányárat nem haladja meg.

12/2021.(II.5.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a Gyenesdiás 1338/29 hrsz-ú,
274  m2  nagyságú,  „kivett  közforgalom  elől  el  nem  zárt  magánút”  művelési  ágú
ingatlant tulajdonosa nyilatkozata alapján tulajdonába fogadja. 

2. A tulajdonban fogadással egyidejűleg a képviselő-testület a 1338/29 hrsz-ú ingatlan
művelési  ágát  „közút”  művelési  ágra  változtatja  és  a  forgalomképtelen  vagyonába
sorolja.

3. Felkéri Dr. Szalóki Jenő ügvédet az okirat elkészítésére.

Határidő: tulajdonos értesítésére 8 nap, okirat elkészíttetésére 30 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

13/2021. (02.23.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.)
EMMI rendelet 3. §-a alapján az alábbi döntést hozta:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  a  József  Attila  Művelődési  Ház  és
Könyvtár 2021. évi szolgáltatási tervét jóváhagyja a határozat 1. melléklete szerint.

2. A  polgármester  felkéri  az  intézmény  igazgatóját,  hogy  a  jóváhagyott  éves
szolgáltatási terv közzétételéről gondoskodjon 15 napon belül.

Határidő: intézmény értesítéséről 5 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

14/2021. (02.26.) számú határozat

1) Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján  a  helyi  esélyegyenlőségi  programok  elkészítésének  szabályairól  és  az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban:
321/2011. (XII.  27.)  Korm.  rend.) 6. § (1) bekezdése alapján felülvizsgálta a 23/2019.
(II.26.) Kt. számú határozatával  elfogadott  „Helyi Esélyegyenlőségi  Program 2018-
2023” című dokumentumát és úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező
„Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023 Felülvizsgálata” című dokumentumot.



2) A Polgármester köteles gondoskodni a „Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023
Felülvizsgálata”  dokumentumban  megfogalmazott  feladatok  határidőben  történő
teljesítéséről.

3) A Polgármester elrendeli a HEP-nek a 321/2011. (XII.27.) Korm. rend. 3. §-a alapján
a helyben szokásos  módon történő közzétételét,  illetve  soron kívüli  megküldését  a
Társadalmi  Esélyteremtési  Főigazgatóság  számára,  mely  azt  a  saját  honlapján
közzéteszi. 

Határidő: azonnal
Felelős:    Gál Lajos - polgármester 

15/2021.(III1.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1.) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és a KEVA Solution Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság (8314 Vonyarcvashegy, Szent Mihály domb u. 5) között 2020.
október 2-án megkötött, Dr. Szabó Gyula ügyvéd által készített adásvételi szerződés
módosítását jóváhagyja.   

Határidő: azonnal
Felelős:    Czibor Zoltánné jegyző

16/2021. (III. 02.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1.) Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  a  TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00008
azonosítószámú  pályázat  (csapadékvíz-elvezető  hálózat  részleges  kiépítése  és
felújítása) finanszírozására 2021. évi költségvetéséből 6 490 695 Ft önrészt biztosít. 
A pályázat teljes költségvetése: 87 283 791 Ft. 

17/2021. (III. 08.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1.) Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  55/2020.(VIII.11.)
számú határozata alapján Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és a Borsi Builder
Kft. között, a Gyenesdiás 1889/33 hrsz-ú 1849 m2 nagyságú „beépítetlen terület” művelési
ágú ingatlan adásvétele tárgyában készített adásvételi szerződést jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős:    Gál Lajos polgármester

18/2021. (III. 08.) számú határozat



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1.) Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  a  tulajdonában  álló  1889/16,  1889/30,
1889/31 és 1889/41 hrsz-ú ingatlanok eladását határozza el a határozat 1. melléklete
szerinti pályázati felhívás alapján.  

 
Határidő: pályázati felhívás megjelentetésére 5 nap
Felelős:    Czibor Zoltánné jegyző

19/2021. (III. 08.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.
törvény 29/A. §-ában biztosított feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

1.) Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  saját  bevételei
összegét,  valamint  az  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési
kötelezettségeinek  három  évre  várható  összegét  a  határozat  1.  melléklete  szerinti
formában jóváhagyja. 

20/2021. (III. 08.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Helyi  termelői  piac
infrastrukturális  fejlesztése  című,  TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00004  azonosítószámú pályázat
kapcsán keletkezett 4 018 865 Ft visszafizetését – a 2021. évi költségvetéséből, az általános
költségvetési tartalék terhére – jóváhagyja.

Határidő: visszafizetés teljesítésére 5 nap
Felelős:  Gál Lajos polgármester

   Bán Tímea pénzügyi vezető

21/2021. (III. 17.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás  alapján,  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX.
törvény 85. § (3c) bekezdése szerint az alábbi határozatot hozta:

1.) Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  polgármestere  a  Gyenesdiási  Közös
Önkormányzati  Hivatal  létrehozására  és  fenntartására  vonatkozó  megállapodás
módosítását  jóváhagyja,  illetve  a  módosítással  egységes  szerkezetben  foglalt
megállapodás elfogadja és jóváhagyja. A hatályba lépés időpontja: 2021. március 18.

2.) Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  polgármestere  Gyenesdiási  Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosítását jóváhagyja, illetve a módosítással



egységes  szerkezetben  foglalt  alapító  okiratot  elfogadja  és  jóváhagyja.  A hatályba
lépés időpontja: a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napja. 

3.) Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  polgármestere  Gyenesdiási  Közös
Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  jóváhagyja.  Hatályba
lépés időpontja: 2021. március 18.

4.) A polgármester  felkéri  a Jegyzőt,  hogy a 3.)  pont  szerinti  jóváhagyást  követően a
Magyar  Államkincstárnál  kezdeményezze  a  változások  bejegyzését,  egyidejűleg  a
Zala Megyei Kormányhivatal részére történő megküldésről gondoskodjon.

Határidő: változások bejegyzésére 8 nap
ZM Kormányhivatal részére történő megküldésre 15 nap

22/2021. (III. 29.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 42. § (1) bekezdésében
biztosított feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Polgármestere  a  közbeszerzésekről  szóló
2015.  évi  CXLIII.  törvény  42.§-a  alapján  a  határozathoz  mellékelt  2021.  évi
Közbeszerzési Tervet jóváhagyja.

2. Megbízza  a  jegyzőt,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett  fejlesztéseket,
beruházásokat az év során kísérje figyelemmel.

Határidő: közzétételre 8 nap
Felelős:   Czibor Zoltánné jegyző

23/2021. (IV. 15.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1.) Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  megvásárolja  a  Gyenesdiás  362/2  hrsz-ú
„beépítetlen  terület”  elnevezésű,  748 m2 nagyságú belterületi  ingatlant,  valamint  a
Gyenesdiás  362/4  hrsz-ú  „gazdasági  épület,  udvar”  elnevezésű,  794  m2  nagyságú
belterületi ingatlant.

2.) Az ingatlanok vételára: 7.500.000,-Ft/ingatlan.
3.) Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  térítésmentesen

tulajdonába  fogadja  a  Gyenesdiás  362/3  hrsz-ú  „közforgalom  elől  el  nem  zárt
magánút” művelési ágú, 781 m2 nagyságú ingatlant.

4.) Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a Dr. Szalóki Jenő ügyvéd által készített közös
„Telekalakítási  tulajdont  megszüntető  és  ajándékozási  szerződést”,  és  Adásvételi
szerződést” jóváhagyja.

5.) Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  az  1.)  és  3.)  pontban  írt  ingatlanokat  az
Önkormányzat forgalomképes vagyontárgyai közé sorolja.

6.) A vételár összegének kifizetése a 2021. évi költségvetésből,  illetve 7.500.000,-Ft a
költségvetés tartalékalapjának terhére történik.

Határidő: Vételár kifizetésére az adásvételi szerződés aláírását követő 45 nap
Felelős: Gál Lajos polgármester, Bán Tímea pénzügyi vezető



24/2021.(IV.14.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének  7/2013.(III.26.)  önkormányzati  rendelet  14.  §  (2)  bekezdés  szerinti
feladatkörben eljárva az alábbi határozatot hozta:

1.) Az  önkormányzat  1/1  arányú  kizárólagos  tulajdonában  lévő  Gyenesdiás,  Iparosok
1884/5  hrsz-ú  „beépített  terület  és  sporttelep”  művelési  ágú,  14.000 m2 nagyságú
ingatlan értékesítését határozza el.

2.) Az ingatlan kikiáltási árát 90.000.000,-Ft.
3.) Az értékesítésről szóló hirdetmény megyei lapban való közzétételét elrendeli.

Határidő: megyei lapban való közzétételre: haladéktalanul
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

25/2021.(IV.16.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6. §
(3c) pontja alapján az alábbi határozatot hozta:

1.) Az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában lévő Gyenesdiás 1276/2 hrsz-ú
„közterület” művelési ágú, 15 m2 nagyságú ingatlan – mely a valóságban a 71. fkl út
része  –  térítésmentesen  a  Magyar  Állam  javára,  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.
vagyonkezelésébe átadja.

2.) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és a Magyar Állam nevében eljáró Magyar
Közút  Nonprofit  Zrt.  (1024  Budapest,  Fényes  Elek  u.  7-13)  között  megkötendő
’Térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződés”-t a polgármester jóváhagyja.

Határidő: szerződés aláírására és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. értesítésére 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

26/2021.(IV.19.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének 96/2020.  (X. 27.) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel
az alábbi határozatot hozta:

1.) Engedélyezi 2021. évben Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, Veszprém-Balaton
2023  Zrt.,  valamint  a  Veszprém-Balaton  Régió  Kultúrájáért  Közalapítvány  között
2020.  november  27.  napján  megkötött  megállapodás  szerinti  hozzájárulási  díj
megfizetését a 2021. évi költségvetési tartalékalap terhére.

2.) A 2021. évi hozzájárulási díj összege (4.073 fő, 360,90,-Ft/fő) 1.469.946,-Ft.

Határidő: hozzájárulási díj megfizetésére 2021. április 30.
Felelős: Bán Tímea pénzügyi vezető



27/2021.(IV.19.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1.) Engedélyezi  2021.  évben Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata  és  Köpör  Erika
rehabilitációs  szakmérnök  között  létrejött  szerződés  szerinti  70.000,-Ft  összegű
tervezői díj kifizetését a 2021. évi költségvetési tartalékalap terhére.

Felelős: Bán Tímea pénzügyi vezető

28/2021.(IV.19.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének  7/2013.(III.26.)  önkormányzati  rendelet  14.  §  (2)  bekezdés  szerinti
feladatkörben eljárva az alábbi határozatot hozta:

1.) Az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában lévő Gyenesdiás 1889/16 hrsz-
ú „beépítetlen terület” művelési ágú, 1610 m2 nagyságú ingatlanát – az ingatlanra kiírt
nyilvános pályázati eljárás alapján – értékesíti a Bástya Építő Kkt (Keszthely, Fő tér 6-
8.) részére.

2.) Az ingatlan vételára 8.050.000,-Ft + Áfa.
3.) A polgármester felkéri a jegyzőt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

szerinti,  Magyar  Államot  megillető  elővásárlási  joggal  kapcsolatban  a  MNV  Zrt.
nyilatkozatának beszerzésére.

Határidő: vevő értesítésére 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

29/2021.(IV.28.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény 2/B. §-ban meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi határozatot hozta:

1. A 2013. július 29. napján a Gyenesdiás 2. számú felnőttorvosi körzetre vonatkozóan,
felnőtt háziorvosi egészségügyi alapellátási feladatok ellátására megkötött szerződés 3.
számú módosítását a határozat melléklete alapján jóváhagyja.

Határidő: szerződésmódosítás aláírására 5 nap
Felelős:  Czibor Zoltánné jegyző

30/2021.(IV.28.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

4.) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata megbízási szerződést köt a Gyenes-Tender
Bt.  (8315  Gyenesdiás,  Nefelejcs  u.  24.)  vállalkozással  az  alábbi  pályázatok



elszámolása és a pályázatokkal kapcsolatos Irányító-, illetve Közreműködő Hatósággal
történő kapcsolattartás feladataira:
- GINOP-7.1.9-17-2018-000015  –  Festetics  örökség  bemutatását  és  hálózatba

kapcsolását célzó termék kialakítása
- TOP-3.2.1-15Z-ZA1-2016-0004  –  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat

épületein fotovillamos rendszer kialakítása
- TOP-1.1-3-15-ZA1-2016-00004 Helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése
- MFP Orvosi eszköz pályázat

5.) Vállakozási díj fenti tevékenységek elvégzésére 750.000,-Ft, mely összeg a 2021. évi
költségvetés tartalékalap terhére az önkormányzat biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős:  Gál Lajos polgármester

31/2021.(IV.29.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény 2/B. §-ban meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi határozatot hozta:

1. A  2013.  augusztus  1.  napján  a  Gyenesdiás  1.  számú  felnőttorvosi  körzetre
vonatkozóan,  felnőtt  háziorvosi  egészségügyi  alapellátási  feladatok  ellátására
megkötött szerződés 2. számú módosítását a határozat melléklete alapján jóváhagyja.

Határidő: szerződésmódosítás aláírására 5 nap
Felelős:  Czibor Zoltánné jegyző

32/2021.(IV.30.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Vértesaljai  Jánosné Gyenesdiás, Széchenyi
u. 1. szám alatti lakostól bérbevevő bérbe veszi a Gyenesdiás, Malom u. 14. sz. 354/1
hrsz-ú ingatlanból kb. 36 m2 területrészt a szomszédos Malom épület oldalkertjének
használatához. 

2. A bérleti díj összege: 116.000,-Ft/év.
3. A  2021.  január  1-jétől  2024.  december  31.  napjáig  terjedő  bérleti  szerződést

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere jóváhagyja.

Határidő: szerződés aláírására 10 nap
Felelős:  Czibor Zoltánné jegyző

33/2021.(V.3.) számú határozat



Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a 2021. évi költségvetés tartalékalap terhére
engedélyezi  Koronczainé  Köpör  Erika  (Zalaegerszeg,  Bíró  Márton  u.  7/B.)
rehabilitációs  szakmérnök  részére  az  általa  elvégzett  alábbi  munkarészek
teljesítésének kifizetését (Orvosi rendelő építés):
- rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat: 70.000,-Ft
- projekt megvalósítás felügyelete, megfelelőséget igazoló végnyilatkozat kiadása?

50.000,-Ft.

Határidő: kifizetésre 8 nap
Felelős:  Bán Tímea pénzügyi vezető

34/2021.(V.3.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének 7/2013.(III.26.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés alapján az
alábbi határozatot hozta:

1.) Az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában lévő Gyenesdiás 1884/5 hrsz-ú
„beépített  terület  és  sporttelep”  művelési  ágú,  1  ha  4000  m2  nagyságú  ingatlant
értékesíti a Bakonyerdő (Pápa, Jókai u. 46.) részére.

2.) Az ingatlan vételára 90.000.000,-Ft.
3.) A polgármester felkéri a jegyzőt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

szerinti,  Magyar  Államot  megillető  elővásárlási  joggal  kapcsolatban  a  MNV  Zrt.
nyilatkozatának beszerzésére.

Határidő: vevő értesítésére 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

35/2021.(V.3.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás, 027. számú Közbeszerzési Szabályzat 7.2. pontja alapján az alábbi határozatot
hozta:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Polgármestere  az  „Önkormányzati  utak
felújítása  Gyenesdiáson”  tárgyú  közbeszerzés  eljárásban  közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására az ALD Projekt Kft-t (8313 Balatongyörök,
Kilátó u. 2.) bízza meg 800.000,-Ft összegben.

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

36/2021.(V.5.) számú határozat



Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00008 azonosítószámú „Gyenesdiás Nagyközség belterületi
csapadékvíz-elvezető  hálózatának  részleges  kiépítése  és  felújítása”  elnevezésű
pályázat  4.  vízgyűjtőre vonatkozó  módosított  költségvetést  elfogadja,  melynek
összege  555.830,-.Ft-tal  csökkent,  így  a  teljes  nettó  összeg  37.760.339,-Ft-ről
37.204.509,-Ft-ra módosul.

2.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00008 azonosítószámú „Gyenesdiás Nagyközség belterületi
csapadékvíz-elvezető  hálózatának  részleges  kiépítése  és  felújítása”  elnevezésű
pályázat  7.  vízgyűjtőre vonatkozó  módosított  költségvetést  elfogadja,  melynek
összege 31.502.491,-.Ft-ról 32.072.176,-Ft-ra módosul.

3.) Az önkormányzat az. 1.)-2.) pont szerinti összegek különbözetét, azaz nettó 13.855,-
Ft,  bruttó  17.596,-Ft-ot  az  önkormányzat  2021.  évi  költségvetésének  tartalékalapja
terhére biztosítja.

Határidő: projektmenedzser értesítésére 3 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

37/2021.(V.5.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás, 027. számú Közbeszerzési Szabályzat 7.2. pontja alapján az alábbi határozatot
hozta:

2. Gyenesdiás  Nagyközség  Polgármestere  „Önkormányzati  utak  felújítása
Gyenesdiáson” tárgyú közbeszerzés eljárást megindítja.
3. Az önkormányzat jelen határozathoz mellékelt ajánlattételi felhívást elfogadja.
4. A polgármester az eljárásban ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel: 

1. Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, Sömögyei út 1
Adószáma: 10496934-2-20
Kapcsolattartó: Kötél Róbert vállalkozás vezető
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-30/237-6881
Kapcsolattartó e-mail címe: horep12@t-online.hu
2. HYDROCOMP Mélyépítő Kft.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 1/A
Adószáma: 11344304-2-20
Kapcsolattartó: Barabás Miklós ügyvezető
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-92/550-680
Kapcsolattartó e-mail cím: hydrocomp@hydrocomp.hu
3. Első Dunántúli Útépítő Kft.
9552 Vásárosmiske, 185/2. hrsz
Levelezési: 8360 Keszthely, Pázmány P. utca 19/B.
Adószáma: 23118816-2-18
Kapcsolattartó: Gerdenics Zsolt ügyvezető
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 /217- 5400
Kapcsolattartó e-mail: edutepkft@  gmail.com  
4. Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3 
Adószáma: 13748429-2-20
Kapcsolattartó: Szalai-Bognár Balázs közbeszerzési és előkészítési igazgató

mailto:edutepkft@gmail.com
mailto:horep12@t-online.hu
mailto:hydrocomp@hydrocomp.hu


Kapcsolattartó telefonszáma: +36-93/541-920
Kapcsolattartó e-mail cím: vallalkozas@szabadics.hu
5. VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8200 Veszprém, Kádártai út 27  .  
Adószáma: 14928978-2-19.
Kapcsolattartó: Dénes Zoltán ügyvezető
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-88/870-079
Kapcsolattartó e-mail címe: viavomito@upc.mail.hu

5. A polgármester a közbeszerzési eljárás döntés előkészítésére Bíráló Bizottságot hoz
létre, melynek tagjai:
- Bán Tímea pénzügyi felelős.
- Horváth Zoltán szakmai vezető,
- Dr. Géczi József közbeszerzési szaktanácsadó,

Határidő: projektmenedzser értesítésére 3 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

38/2021.(V.13.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás  alapján,  az  önkormányzat  vagyonáról  szóló  7/2013.  (III.26.)  önkormányzati
rendelet 27. §-a szerinti hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata bérbe adja a kizárólagos tulajdonában lévő
Algyenesi  Lidóstrand  nyugati  részén-  egyeztetett  helyszínen  –  5  m2  nagyságú
területrészt a Flexofor Kereskedelmi Kft. (Keszthely, Bem u. 15.) részére.

2. A  bérelt  területen  bérbevevő  vízipark  működtetéséhez  szükséges  parti  tárolót
helyezhet el ideiglenes 2021. június 1. – 2021. augusztus 31. közötti időtartamra.

3. A bérleti díj összege 300.000,-Ft +Áfa.
4. Az Önkormányzat és a Flexofor Kereskedelmi Kft. között létrejövő bérleti szerződést

jóváhagyja.

Határidő: Bérbevevő értesítésére 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

39/2021.(V.17.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás,  Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
88.§ (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a Keszthely és környéke Kistérségi Többcélú
Társulás „Társulási Megállapodásának” módosítását a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

2. A polgármester az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.

Határidő: Társulás értesítésére 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

40/2021.(V.12.) számú határozat

mailto:viavomito@upc.mail.hu
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Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu
Program  keretében  kiírt  „Közösségszervezéshez  kapcsolódó
eszközbeszerzés  és  közösségszervező  bértámogatása”  elnevezésű
alprogramra, 5.034.320 Ft támogatási igénnyel. 

2. A  projekt  keretén  belül  a  rendezvényekhez  kapcsolódó
eszközbeszerzés 1.998.980 Ft, közösségszervező alkalmazása 1 évre teljes
munkaidős foglalkoztatása 3.035.340 Ft összegben. 
3. A  projekt  nyilvánosság  és  tájékoztatási  feladatainak  biztosítása  a
2021. évi költségvetés tartalékalap terhére biztosított.

Határidő: pályázat benyújtására azonnal
Felelős: Gál Lajos polgármester

41/2021.(V.12.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program
keretében kiírt „Kommunális eszköz beszerzése” elnevezésű alprogramra 14.725.523
Ft támogatási igénnyel. 

2. A projekt keretén belül fűnyíró traktor kerül beszerzése, melyre fűgyűjtő, hótoló és
seprőkefe  rögzíthető  12.343.130  Ft,  továbbá  egy  ágaprítógép  kerül  beszerzése
2.382.393 Ft értékben.

3. A  projekt  nyilvánosság  és  tájékoztatási  feladatainak  biztosítása  a  2021.  évi
költségvetés tartalékalap terhére biztosított. 

Határidő: pályázat benyújtására azonnal
Felelős: Gál Lajos polgármester

43/2021.(V.17.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Útrekonstrukciós és aszfaltozási munkáltok tárgyú beszerzési eljárást megindítja. 
2. Az önkormányzat  a jelen  határozathoz mellékelt  ajánlattételi  felhívást  elfogadja.  A

polgármester az eljárásban az ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel:

1. HYDROCOMP Mélyépítő Kft.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 1/A
Adószáma: 11344304-2-20
Kapcsolattartó: Barabás Miklós ügyvezető
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-92/550-680
Kapcsolattartó e-mail cím: hydrocomp@hydrocomp.hu

2. Első Dunántúli Útépítő Kft.

mailto:hydrocomp@hydrocomp.hu


9552 Vásárosmiske, 185/2. hrsz
Levelezési: 8360 Keszthely, Pázmány P. utca 19/B.
Adószáma: 23118816-2-18
Kapcsolattartó: Gerdenics Zsolt ügyvezető
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 /217- 5400
Kapcsolattartó e-mail: edutepkft@gmail.com

3. Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, Sömögyei út 1
Adószáma: 10496934-2-20
Kapcsolattartó: Kötél Róbert vállalkozás vezető
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-30/237-6881
Kapcsolattartó e-mail címe: horep12@t-online.hu

Határidő: azonnal
Felelős: Gál Lajos polgármester

44/2021.(V.17.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. A  gyenesdiási  horgásztanyák  fenntartható  fejlesztése,  turisztikai  célú  hasznosítása
projekt keretén belül az Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése (engedélyezési
terv, kiviteli terv, tételes költségvetés), engedély beszerzése tárgyú beszerzési eljárást
megindítja. 

2. A polgármester az eljárásban az ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel:

1. HYDRO RÉGIA KFT.
    8000 Székesfehérvár, Kisteleki u. 40.
    ügyvezető: Kovács Csaba
    mail: hydroregia@gmail.com

2. TÓNUS KFT.
    8360 Keszthely, Erzsébet Királyné u. 40.
    ügyvezető: Tászler László
    mail: taszlerlaci@gmail.com
    tel: 30-298-4664

3.  Special Bauterv Kft.
    8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A 1/2.
     ügyvezető: Éri Balázs
     mail: specialbauterv@gmail.com
     tel: 30-409-7484

Határidő: azonnal
Felelős: Gál Lajos polgármester

45/2021.(V.19.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:
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1. A  TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00008  azonosítószámú  „Gyenesdiás  Nagyközség
belterületi  csapadékvíz-elvezető  hálózatának  részleges  kiépítése  és  felújítása”  című
pályázat  közbeszerzési  eljárása  kapcsán  szerződésmódosítási  hirdetmény  került
feladásra 2021.05.17-én. A szerződésmódosítási hirdetmény ellenőrzési díja 100.000
Ft, melyet az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés tartalékalap terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bán Tímea pénzügyi vezető

46/2021.(V.19.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. A  TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00008  azonosítószámú  „Gyenesdiás  Nagyközség
belterületi  csapadékvíz-elvezető  hálózatának  részleges  kiépítése  és  felújítása”  című
pályázat  közbeszerzési  szerződésmódosításával  felmerülő  közbeszerzési  feladatok
ellátására  megbízza  Asbóth-Tóth  Krisztina  (8220  Balatonalmádi,  Hóvirág  u.  10.)
közbeszerzési szakértőt, a megbízási díj összege 100.000,-Ft.

2. Az  1.)  pont  szerinti  többletköltséget  az  önkormányzat  a  2021.  évi  költségvetés
tartalékalap terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bán Tímea pénzügyi vezető

47/2021.(V.21.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

Gál  Lajos,  mint  Gyenesdiás  Nagyközség  település  Önkormányzatának  polgármestere  a
veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések  hatálybalépéséről  szóló
27/2021.  (I.29.)  Kormányrendelet  1.  §-a,  valamint  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében foglalt  jogköröm alapján  a  2021.  évi  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatás
támogatására  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  pályázatot  nyújt  be  a  Magyar
Államkincstár felé. 

Határidő: pályázat benyújtására 2021. május 25.

Felelős:Gál Lajos polgármester

48/2021. (V. 31.) számú határozat

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében biztosított feladatkörben eljárva az alábbi
határozatot hozta: 



1.)  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  az  önkormányzat  2020.  évi  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatairól szóló beszámolót a Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2020. évi részletes beszámolójával együtt elfogadja. 
2.) Felkéri a jegyző, hogy a beszámolót az azt elfogadó határozattal együtt terjessze fel a Zala 
Megyei Kormányhivatal részére. 

Határidő: felterjesztésre 15 nap
Felelős:     Czibor Zoltánné jegyző

49/2021.(V.28.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. A  TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00008  azonosítószámú  „Gyenesdiás  Nagyközség
belterületi  csapadékvíz-elvezető  hálózatának  részleges  kiépítése  és  felújítása”  című
pályázat  közbeszerzési  eljárása  kapcsán  szerződésmódosítási  hirdetmény  került
feladásra a 7. számú vízgyűjtőre vonatkozó vállalkozási szerződés vonatkozásában. A
szerződésmódosítási hirdetmény ellenőrzési díja 100.000 Ft, melyet az Önkormányzat
a 2021. évi költségvetés tartalékalap terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Bán Tímea pénzügyi vezető

50/2021.(V.28.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§.(3)-(4) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva az alábbi
határozatot hozta:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  feladat-  és
hatáskörében  eljáró  polgármester  elfogadta  az  önkormányzat  2020.  évi  belső
ellenőrzési jelentését.

Határidő: azonnal
      Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

51/2021.(VI.1.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a 2021. évi költségvetés tartalékalap terhére
engedélyezi a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár részére nagytermi projektor
beszerzését 660.400,-Ft összegben.  

Határidő: a beérkezett számla kifizetésére 8 nap.



Felelős:  Bán Tímea pénzügyi vezető

52/2021.(VI.4.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a 2021. évi költségvetés tartalékalap terhére
engedélyezi a „Malom épület szennyvízbekötése gerinchálózatra” tárgyú munkálatok
megrendelését 447.040,-Ft összegben.  

Határidő: azonnal
Felelős:  Bán Tímea pénzügyi vezető

53/2021.(VI.8.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a LEADER VP6-19.2.1.-42-9-21 kódszámú
helyi  felhívásra  pályázatot  nyújt  be.  A  felhívás  címe: "Válaszd  a  hazait!"  -
rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért. A projekt címe: Diási Históriás
Napok.

2. A  projekt  költségvetése:  6.000.000,-Ft.  A  projekt  megvalósítása  saját  forrást  nem
igényel.

Határidő: azonnal
Felelős:  Gál Lajos polgármester

54/2021.(VI.9.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének  7/2013.(III.26.)  önkormányzati  rendelet  9.  §  (1)  bekezdés  alapján,
figyelemmel a 18/2021.(III.8.) számú pályázati felhívásra az alábbi határozatot hozta:

1.) Az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában lévő Gyenesdiás 1889/30 hrsz-
ú „beépítetlen terület” művelési ágú, 1849 m2 nagyságú ingatlant,  és a Gyenesdiás
1889/31  hrsz-ú  „beépítetlen  terület”  művelési  ágú,  1849  m2  nagyságú  ingatlan
értékesíti a Serleg Fa-Profil Kft. (8360 Keszthely, Meggyfa u. 39.) részére.

2.) Az ingatlan vételára: 
1889/30 hrsz-ú ingatlan: 9.245.000,-Ft + Áfa, 
1889/31 hrsz-ú ingatlan: 9.245.000,-Ft + Áfa, 
mindösszesen: bruttó 23.482.300,-Ft.



3.) A polgármester felkéri a jegyzőt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
szerinti,  Magyar  Államot  megillető  elővásárlási  joggal  kapcsolatban  a  MNV  Zrt.
nyilatkozatának beszerzésére.

4.) A polgármester  felkéri  a  jegyző,  hogy  az  adásvételi  okirat  az  alábbi  feltételekkel
kerüljön elkészítésre: 

- az adásvételi szerződés tartalmazza Vevő egyértelmű kötelezettségvállalását arra
vonatkozóan,  hogy  az  ingatlan  közművesítését  (víz,  szennyvíz,  áram)
legkésőbb 2022. április 30. napjáig elvégzi.

-  az  adásvételi  szerződés  tartalmazza  a  vevő  kötbérfizetési  kötelezettségét
(ingatlan/2  millió  Ft)  amennyiben  az  ingatlan  közművesítését  a  megadott
határidőre nem végzi el és a kötelezettség elmaradása neki felróható. 

Határidő: vevő értesítésére 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

55/2021.(VI.9.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata
Képviselő-testületének  7/2013.(III.26.)  önkormányzati  rendelet  9.  §  (1)  bekezdés  alapján,
figyelemmel a 18/2021.(III.8.) számú pályázati felhívásra az alábbi határozatot hozta:

1.) Az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában lévő Gyenesdiás 1889/45 hrsz-
ú „beépítetlen terület” művelési ágú, 16043 m2 nagyságú ingatlant értékesíti a Total
Gép Kft. (8315 Gyenesdiás, Iparosok útja 7.) részére.

2.) Az ingatlan vételára:  62.600.000,-Ft + Áfa. A pályázati  eljárás során 1.000.000,-Ft
összegű  pályázati  biztosíték  befizetésre  került.  A  pályázati  biztosíték  összege  a
vételárba beszámító foglalónak minősül.

3.) A polgármester felkéri a jegyzőt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
szerinti,  Magyar  Államot  megillető  elővásárlási  joggal  kapcsolatban  a  MNV  Zrt.
nyilatkozatának beszerzésére.

4.) A polgármester  felkéri  a  jegyző,  hogy  az  adásvételi  okirat  az  alábbi  feltételekkel
kerüljön elkészítésre: 

- az adásvételi szerződés tartalmazza Vevő egyértelmű kötelezettségvállalását arra
vonatkozóan,  hogy  az  ingatlan  közművesítését  (víz,  szennyvíz,  áram)
legkésőbb 2022. április 30. napjáig elvégzi.

-  az  adásvételi  szerződés  tartalmazza  a  vevő  kötbérfizetési  kötelezettségét
(ingatlan/2  millió  Ft)  amennyiben  az  ingatlan  közművesítését  a  megadott
határidőre nem végzi el és a kötelezettség elmaradása neki felróható. 

Határidő: vevő értesítésére 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

56/2021.(VI.9.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a 2021. évi költségvetés tartalékalap terhére
engedélyezi a Gupamix Kft. (8360 Keszthely, Csabagyöngye u. 19.) részére az általa
elvégzett fogorvosi rendelő többletmunkarészek teljesítésének kifizetését 2.893.736,-
Ft + Áfa összegben.



Határidő: kifizetésre 2021. június 18.
Felelős:  Bán Tímea pénzügyi vezető

57/2021.(VI.13.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  nagyközségi  elismerő  címek  alapításáról,
adományozásáról szóló 15/2013.(IIV.24.) önkormányzati rendelet 12/B. §-a alapján az alábbi
határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Berta Antónia Gyenesdiás, Kossuth
L.   u.  118.  szám  alatti  8.  osztályos  tanulót  példamutató  szorgalmáért,
magatartásáért,  közösségi  tevékenységéért,  megyei  és  országos  népdal,  néptánc  és
társastánc versenyeken elért  kimagasló eredményéért  „Kárpáti  János díj”  kitüntető
címben részesíti.

           Határidő: Kitüntető cím átadása: 2021. június 19. (ballagási ünnepség)
           Felelős:    Gál Lajos polgármester

58/2021.(VI.13.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  képviselő-testület  hatáskörében  eljárva,  a
településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-a alapján az alábbi határozatot hozta:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
1.) A Gyenesdiás 1884/4, 1884/8, 1888 és 1889/45 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési

területté nyilvánítja.
2.) Az 1.) pont szerinti ingatlanok vonatkozásában a településrendezési eszközöket úgy

módosíja,  hogy  hatályos  településrendezési  eszközök  szerinti  K-gy,sp,lovas
(különleges  terület)  helyett  Gksz-2  övezet  alakuljon  ki,  ezzel  új,  beépítésre  szánt
területet jelöl ki.

3.) A településrendezési  eszközök módosítását  a  kiemelt  fejlesztési  területre  tekintettel
megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében folytatja le.

4.) A településrendezési eszközök módosításának tervezési feladataira megbízza Kovács
Péter (7635 Pécs, Donátusi út 61.) tervezőt  a településrendezési eszköz tervezetének,
a megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat elkészítésére.

5.) A  képviselő-testület  hatáskörében  eljárva  a  polgármester  a  településfejlesztési,
településrendezési és településképi feladatokkal összefüggő partnerségi egyeztetések
szabályairól  szóló  4/2017.  (III.22.)  önkormányzatai  rendelet  szerinti  partnerségi
egyeztetési eljárást megindítja.

Határidő: folyamatos
Felelős:   Gál Lajos polgármester

    Horváth Zoltán főépítész



59/2021.(VI.13.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2)
bekezdése alapján alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata  a  településkép  védelméről  szóló  16/2017.
(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosítását határozza el az 1. melléklet szerinti
rendelettervezet alapján.

2. Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  településfejlesztési,  településrendezési  és  településképi
feladatokkal összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló  4/2017. (III.22.)
önkormányzati  rendelet  szerinti  partnerségi  egyeztetési  eljárás  lefolytatását
kezdeményezze.

3. A  polgármester  felkéri  a  főépítészt,  hogy  a  rendelettervezetet  véleményezésre  az
állami  főépítészi  hatáskörében  eljáró  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalnak,  a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, az illetékes nemzeti park igazgatóságnak
küldje meg. 

Határidő: 8 nap
Felelős:   Gál Lajos polgármester
                Nánássy Árpád vezető főtanácsos

     Horváth Zoltán főépítész

60/2021.(VI.13.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a 2021. évi költségvetés tartalékalap terhére
engedélyezi a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár részére klíma beszerzését,
beszerelési munkálatainak megrendelését 265.000,-Ft összegben.  

Határidő: a beérkezett számla kifizetésére 8 nap.
Felelős:  Bán Tímea pénzügyi vezető

61/2021.(VI.13.) számú határozat

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete
elidegeníti  a  kizárólagos  tulajdonában  lévő  Gyenesdiás
1889/45  hrsz-ú 16043  m2  nagyságú  „beépítetlen  terület
művelési  ágú ingatlant  a  Total  Gép Kft.(Gyenesdiás,  Iparosok
útja 7.) részére.

2. A vételár összege 62.600.000,-Ft + Áfa.
3. A polgármester  felkéri  a  jegyzőt  a  nemzeti  vagyonról  szóló

2011. évi CXCVI. törvény szerinti, Magyar Államot megillető



elővásárlási joggal kapcsolatban a MNV Zrt. nyilatkozatának
beszerzésére.

4. A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy az adásvételi okirat az
alábbiak szerint kerüljön megszerkesztésre:  

-  az  adásvételi  szerződés  tartalmazza  Vevő  egyértelmű
kötelezettségvállalását  arra  vonatkozóan,  hogy  az  ingatlan
közművesítését (víz, szennyvíz, áram) legkésőbb 2022. április
30. napjáig elvégzi.

-  az  adásvételi  szerződés  tartalmazza  a  vevő  kötbérfizetési
kötelezettségét  (ingatlan/2 millió  Ft) amennyiben az ingatlan
közművesítését  a  megadott  határidőre  nem  végzi  el  és  a
kötelezettség elmaradása neki felróható. 









































































































 

Tájékoztató 

 
2021. évi szociális étkeztetés díjának megállapítása 

 
 
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások (szociális étkezés) 

intézményi térítési díjának megállapítási szabályait, valamint ezekért az ellátásokért fizetendő 

térítési díj számítási szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet szabályozza.  
 
Az Sztv. 115. §. (9) bekezdése rendelkezik arról, hogy a szociális étkezésre vonatkozó térítési 

díjakat a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A térítési díjak megállapításának módját is e 

jogszabály tartalmazza: az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. 
 
A szociális étkezés térítési díjait helyi rendeletünk 1. melléklete tartalmazza.  
 
Jelen rendelettervezet nem tartalmaz díjemelésre vonatkozó rendelkezéseket a 
koronavírusvilágjárványnemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 
gazdasági intézkedésről szóló 603/2020.(XII.18.) Korm. rendeletnek megfelelően. 
 
A szociális étkezésre vonatkozó 2021. évi szolgáltatási önköltség számítása (a költségvetés 

adatai alapján) az alábbi:  
 
Sorszám Költség megnevezése  Költség (Ft) 
1. Szolgáltatási költség (éves) 13.547.604 
2. Ellátási nap 251 
3. Tervezett adagszám 10675 
5.. Szolgáltatási költség (Ft/nap/adag) 1285 
6. Normatíva Ft/nap/fő 260 
7. Szolgáltatási önköltség (Ft/nap/adag 1025 
7. Intézményi térítési díj (nap) 620 
  
 
Az idei évben a szolgáltatási önköltség kismértékben emelkedik ugyan, de fent hivatkozott 
jogszabály alapján az idei évre az önkormányzat nem dönthet térítési díj emelése mellett, így 

a tavalyi évhez képest változatlan összegű térítési díjat javaslok megállapítani. 
 
 
Gyenesdiás, 2021. március 29. 
 
 
          Czibor Zoltánné 
                jegyző 

 
 



Hatásvizsgálat 
 

a szociális ellátásokról szóló 12/2020.(XI.6.) önkormányzati rendelet 

módosításához 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján) 

 
 
1. Várható társadalmi hatások: A tervezetnek társadalmi hatása nincs.  
 
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: Az idei évben a szociális étkeztetés térítési 

díjai nem változnak. 
 
3. Várható környezeti hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának 

környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
4. Várható egészségi következmények: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának 

egészségügyi következménye nincs.  
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak 
végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.  
 
6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

115. §. (9) bekezdése rendelkezik arról, hogy a térítési díjakat a tárgyév április 1-jéig kell 

megállapítani. 
 
7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.   
 
 
 
Gyenesdiás, 2021. március 29. 
 
 
         Czibor Zoltánné 
               jegyző 



 
 
 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (IV. 1.) önkormányzati rendelete  

 
a helyi szociális ellátásokról szóló 

12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(TERVEZET) 
 
Gyenesdiás Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdésében 8.a pontjában biztosított 

feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 

 
A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Jelen rendelet hirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
Gál Lajos        Czibor Zoltánné 
polgármester                jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. április 1. 
 
 

  
         Czibor Zoltánné 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. melléklet 
 
 

A szociális étkezés intézményi térítési díja 
 

2021. év 
 

  
Normatíva éves összege 

65.360 Ft/fő/év 

Tervezett ellátási napok száma (nap) 251 

Tervezett adagszám (adag) 10.675 

Éves működési költség (Ft) 13.547.604 

1 ellátottra jutó költség (Ft) 322.562 

1 napra/adagra jutó önköltség (Ft) 1.285 

1 napra jutó normatíva (Ft) 260 

1 napra jutó költség (Ft) 1025 
 
 

2021. évi intézményi térítési díj 
(szállítás nélkül) 

620 

Étkezés szállítással 750 
Díjmentesség: egy főre jutó jövedelem nem éri el a 

nyugdíjminimum összegét 

 
Szállítási költség: 
 
Kiszállítás működési költsége: 688.000 Ft 
Tervezett kiszállítás: 4.920 adag 
1 adagra jutó költség: 139 Ft 
Szállítás javasolt intézményi térítési díja 2021. évre: 130 Ft 
 
A térítési díjak az Áfa-t tartalmazzák. 
 
 
 



 
 

INDOKOLÁS 
 

a helyi szociális ellátásokról szóló 
12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
 
 

Általános indokolás 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §. (9) 

bekezdése alapján a szociális étkezésre vonatkozó térítési díjakat a tárgyév április 1-jéig kell 

megállapítani. A térítési díjak megállapításának módját is az Sztv. tartalmazza: az intézményi 

térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj 

év közben egy alkalommal korrigálható. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
A rendelet 1. melléklete tartalmazza a szociális étkeztetés térítési díjait, azt a tavalyi évhez 

képest változatlan összegben állapítja meg. 
 

2. §-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezés 
 
 



TÁJÉKOZTATATÓ 
 

a bölcsődei térítési díj 2021. évi megállapításához 
 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2021. (IV.01.) önkormányzati rendelete 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) rendelkezései szerint a bölcsődei gondozási díjat minden évben április 1-
jéig kell megállapítani, mely összeget év közben egy alkalommal korrigálni lehet, ha azt a 

tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
 
A képviselő-testület a bölcsődei ellátás bevezetésével egyidejűleg 400,-Ft/nap összegű térítési 

díjat állapított meg, a tavalyi évben 450,-F-ra emelte meg. A gondozási díjat teljes hónapra kell 

megfizetni attól függetlenül, hogy hány napot tölt bölcsődében a gyermek. Ez a szabály alól 

kivétel a fenntartó által elrendelt szünet időszaka. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások (bölcsőde) intézményi térítési díj 

megállapítási szabályait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza.  
 
A fenti jogszabályok szerint a bölcsődei gondozás intézményi térítési díját a szolgáltatási önköltség és 

a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözeteként kell meghatározni. 

A szolgáltatási önköltség a szolgáltatással kapcsolatosan tárgyévre tervezett, felmerülő 

kiadásokat jelenti. 
 
Jelen rendelettervezet nem tartalmaz díjemelésre vonatkozó rendelkezéseket a 

koronavírusvilágjárványnemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedésről szóló 603/2020.(XII.18.) Korm. rendeletnek megfelelően. E jogszabály 

hiányában indokolt lenne az emelés, hiszen az intézmény szolgáltatási költségei emelkedtek a 

tavalyi évhez képest, az állami támogatás összege pedig csökkent. 
 
A bölcsődére vonatkozó 2021. évi szolgáltatási önköltség számítása (az elemi költségvetés 

adatai alapján) az alábbi:  
 
Sorszám Költség megnevezése  Költség (Ft) 
1. Szolgáltatási költség 33.318.484 
2. Ellátási nap 232 
3. Fő (tervezett ellátotti létszám) 24 
4. Állami normatív hozzájárulás: 

(bértámogatás)  
20.922.000 

5. A szolgáltatás önköltsége (nap/fő) 2.226 
7. Számított intézményi térítési díj (nap) 500 

 
Gyenesdiás, 2021. március 29. 

.       Czibor Zoltánné 
                           jegyző 



Hatásvizsgálat 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési 

díjairól szóló 7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításához 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján) 

 
 
1. Várható társadalmi hatások: A tervezetnek társadalmi hatása nincs.  
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: A rendelettervezet térítési díj 

emeléssel nem számol.  
3.Várható környezeti hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak 
végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
4.Várható egészségi következmények: A rendelet-tervezetben foglaltak 
végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.  
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet-tervezetben 
foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.  
6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezései szerint a bölcsődei 

gondozási díjat a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. 
7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.   
 
 
 
Gyenesdiás, 2021. március 29. 
 
 
         Czibor Zoltánné 
               jegyző 

  



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2021. (IV.1.) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjairól szóló 

7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

TERVEZET 
 
Gyenesdiás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
Gál Lajos         Czibor Zoltánné 
polgármester                jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. április 2. 
 
 

  
         Czibor Zoltánné 
                  jegyző 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  melléklet 
 

A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 
 

2021. év 
 
 
 
 

1. Intézmény éves szolgáltatási önköltsége (Ft) 33.318.484 
2. Ellátási nap (nap) 232 
3. Fő (ellátotti létszám) 24 
4. Központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás 

összesen (Ft): 
20.922.000 

5. A szolgáltatási költség és a központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított támogatás különbözete (Ft/nap/fő) 
2.226 

6. Intézményi térítési díj (Ft/nap/fő) 500 
 
 
 
 
* A térítési díjak Áfa-mentes díjak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDOKOLÁS 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési 

díjairól szóló 
7/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
 

Általános indokolás 
 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) rendelkezései szerint a bölcsődei gondozási díjat minden évben április 1-
jéig kell megállapítani, mely összeget év közben egy alkalommal korrigálni lehet, ha azt a 

tárgyidőszaki folyamatok indokolják 
 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
A rendelet 1. melléklete tartalmazza a szociális étkeztetés térítési díjait, azt a tavalyi évhez 

képest változatlan összegben állapítja meg. 
 

2. §-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezés 
 
 
 





























































































































































































Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2021. (VI.2.) önkormányzati rendelete  

 
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás helyi szabályairól szóló 

10/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2021. június 3-án lép hatályba. 
 
 
 
 
 

  Gál Lajos                                                                   Czibor Zoltánné                                                                            

polgármester                                                                             jegyző 
 
 
 



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2021. (VI.2.) önkormányzati rendelete  

 
a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020.(XI.6.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 
Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 25. § (3) 

bekezdés b) pontjában, 26. §-a, 32. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdése, 

58/B. § (2) bekezdése, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115. § (1) és (3) 

bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g.) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a.) pontjában foglalt, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A rendelet bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 25. § 

(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-a, 32. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) 

bekezdése, 58/B. § (2) bekezdése, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115. § 

(1) és (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g.) pontjában, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a.) pontjában foglalt, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

2. § 
A rendelet 17. §-a az alábbi új (11)-(15) bekezdéssel egészül ki: 
 
(11) Külön eljárás nélkül biztosítani szükséges a szociális étkezést annak a személynek, akinek 

élete és testi épsége veszélyben van. 
 
(12) A szociális étkezés igénybevétele előtt az igénybevevővel az önkormányzat 

megállapodást. A megállapodás tartalmazza az étkeztetés időtartamát, a nyújtott szolgáltatás 

formáját, módját, körét, a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat, a 

szolgáltatás megszűnésének módját, a jogorvoslatot, a panasztételről szóló tájékoztatást. 
 
(13) Az ellátotti jogviszony megszűnik 

a.) a határozott időre szóló megállapodás határidejének lejártával, 
b.) az ellátásra jogosult kérelme alapján, 
c.) a jogosult halálával, 
d.) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével. 

 
(14) Az ellátotti jogviszony megszüntetésre kerül, ha az 

https://uj.njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://uj.njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://uj.njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://uj.njt.hu/jogszabaly/1997-31-00-00
https://uj.njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://uj.njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://uj.njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00
https://uj.njt.hu/jogszabaly/1997-31-00-00


a.) ellátott a térítési díjat nem fizeti és az étkezde vezető felszólítását követően sem tesz 

eleget kötelezettségének, 
b.) ellátott a szolgáltatást 60 napot meghaladó ideig nem veszi igénybe. 

 
(15)  A polgármester a szociális étkeztetés személyi térítési díját a fizetésre kötelezett jövedelmi 

és vagyoni helyzetének mérlegelése alapján 
a.) csökkentheti, amennyiben az ellátott családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 

annak 220 %-át, 
b.) elengedheti, amennyiben az ellátott családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 

annak 100 %-át. 
 

Záró rendelkezés 
3. § 

 
Ez a rendelet 2021. június 3-án lép hatályba. 
 
 
 
 
        Gál Lajos                                                                Czibor Zoltánné 
                           polgármester                                                                     jegyző 
 
 
 
 
 



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2021.(VI.2.) önkormányzati rendelete 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 

 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében 

eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 

40. § (2) és (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja rendeli el: 
 

Első fejezet 
1. Általános rendelkezések 

A rendelet célja 
 
1. § 

 
A rendelet célja, hogy a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat 

megillető jogot a végtisztesség megadását, a kegyeleti jogokat, szabályozza a temetők 

működési rendjét, használati szabályait, a temetés lebonyolításának zavartalanságát. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Gyenesdiás közigazgatási területén lévő köztemetőkre, 

valamint a temető fenntartásával, használatával és a temetésekkel kapcsolatos összes 

tevékenységre. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemetők fenntartását végző személyekre, a 

temetkezési szolgáltatást végző jogi személyekre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekre, a temetkezési szolgáltatást igénybe vevőkre, illetőleg mindazon természetes és 

jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a köztemetőn belül 

bármilyen tevékenységet végeznek, vagy a köztemetőben tartózkodnak. 
 
(3) E rendelet alkalmazásában: 
1. gyermek sírhely: 14 éven aluli elhunyt eltemetésére szolgáló temetkezési hely 
2. urnasírhely: az önkormányzat által kiépített, urnák elhelyezésére szolgáló temetkezési hely 
 

Második fejezet 
3.A köztemetők fenntartása és üzemeltetése 

 
3. § 

 
A köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről, a temető rendeltetésszerű használatához 

szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételekről az önkormányzat gondoskodik. 



4. § 
 
A temetkezési szolgáltatók, vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat 

kötelesek betartani. Tevékenységükkel a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a 

szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. Az 

esetleges károkozás mértékét kötelesek megtéríteni. 
 

4.Temetési helyek méretei 
 

5. § 
 
(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei: 
a) Egyes sírhely hossza 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 200 cm 
b) Kettes sírhely hossza 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége 200 cm 
c) Hármas sírhely hossza 210 cm, szélessége 270 cm, mélysége 200 cm 
d) Gyermeksírhely: hossza 160 cm, szélessége 60 cm, mélysége 200 cm 
e) Egyes díszsírhely hossza 210 cm, 90 cm széles, mélysége 220 cm 
f.) Kettes díszsírhely hossza 210 cm, szélessége 190 cm széles, mélysége 220 cm  
g.) Sírbolt: A sírbolt (kripta) koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, vagy 
kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a 

befogadott koporsók száma határozza meg. 
 
(2) A temetőben lévő urnahelyek méretei: 
a.) urnafülke: 30 cm széles, 30 cm magas és 50 cm mély 
b.) urnasírbolt: 95 cm hosszú, 90 cm széles és 50 cm mély 
 

5.Temetési hely kialakításának szabályai 
 

6. § 
 
(1) A temetési helyek kijelöléséről az önkormányzat gondoskodik. 
(2) A sírhelyek egymástól való oldaltávolsága 60 cm, gyermeksírok esetén 30 cm.  
(3) A sorok közötti távolság legalább 1,0 m. A sírokat egymást mellett úgy kell elhelyezni, hogy 

azok egyenes vonalat mutassanak.  
(4) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. A sírhelyeken sírdomb kialakítása, 

felhantolása nem kötelező. 
(5) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni tilos. 
(6) Hamvak elhelyezésére új földi sírhelyet nem lehet kialakítani. 
(7) Új egyes sírhelyet, kettős sírhelyet, sírboltot csak gyenesdiási állandó lakóhellyel 

rendelkező elhunyt részére lehet kialakítani. 
(8) A sírhelyek közötti közlekedési területen kerti bútor, műtárgy, egyéb építmény, szilárd 

burkolat nem helyezhető el. 
  



7. Temetési hely gazdálkodásának szabályai 
 

7. § 
 
(1) A temetési hely megváltásáért, újra váltásáért, a temetőben vállalkozásszerűen végzett 

munkáért fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás, közszolgálati létesítmények 

igénybevételéért fizetendő díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(2) A gyenesdiási állandó lakóhellyel rendelkező elhunytak után fizetendő temetési hely 

megváltási díj, újraváltási díj és a közszolgálati létesítmények igénybevétele után fizetendő 

díjak megfizetésére 50 % -s kedvezményben részesül az eltemettető. 
(3) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési hely felett rendelkező 

hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést 

megelőzően kell megfizetni. 
(4) Ha a rátemetés miatt a temetési hely használati ideje meghosszabbodik, a használati díj 

időarányos részét meg kell fizetni. 
 

8. § 
 

(1) Az egyszeri megváltás időtartama: 
a) Sírbolt (kripta) esetében a kriptába történt utolsó temetés után 60 év 
b) Sírhely 25 év.  
c) Urnafülke, urnasírhely és urnasírbolt 25 év 

(2) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult a megváltási idő lejártát követő 3 éven belül 

a temetkezési helyet ismételten nem váltja meg, és a megfelelő tájékoztatás ellenére sem 

gondoskodik a temetési hely használti idejének meghosszabbításáról, az önkormányzat a 

temetési helyet más személy részére értékesítheti.  
(3) A (2) bekezdés szerint megfelelő a tájékoztatás, ha az önkormányzat a sírhely újra 
váltásáról a síron figyelmeztető közleményt helyez el, illetve a temetői nyilvántartás szerinti 

lakcímre ajánlott levelet küld. 
(4) A postai küldemény megküldésétől számított 30 napos határidő eredménytelen leteltét 

követően az önkormányzat megtérítési igény nélkül azt újból felhasználhatja. 
 

9. Díszsírhelyek 
 
9.§ 

 
(1) A díszsírhely az erre kijelölt parcellában létesíthető olyan sírhely, amelyet az elhunyt 

személy Gyenesdiás fejlődése érdekében végzett kimagasló érdemeinek elismeréséül a 

képviselő-testület örök temetkezési hely céljára adományoz.  
(2) Díszsírhely élő személy részére nem adományozható. 
(3) A gyenesi temetőkertben kialakított díszsírhelyek végső kialakításuk során igazodniuk kell 

a faragott homokkő keresztek, síremlékek stílusához, anyagához, jellegéhez. 
(4) A díszsírhelyek síremlékeinek felállításáról a képviselő-testület esetenként határoz. A 

temető esetleges átrendezése, vagy megszüntetése esetén a díszsírok áthelyezéséről ugyancsak 

a képviselő-testület dönt. 
(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját egyeztetés céljából 

írásban kell értesíteni. 
(6) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart és díjtalan. A síremlék kialakítása 

során a sírkövet az Önkormányzat biztosítja, a síremlék többi részéről (keret, fedőlap, stb.) a 

hozzátartozó gondoskodik. 



(6) Kérelemre a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával az elhunyt özvegye is 

eltemethető a díszsírhelyre. Rátemetésnél a felmerülő költségeket a hozzátartozó viseli. 
(7) A díszsírhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhunyt(ak) hozzátartozói, ezek hiányában az 

önkormányzat gondoskodik. 
 

10. A temetők rendje 
 

10. § 
 

(1) A temető rendjéről szóló szabályzat tartalmazza a kegyeleti tárgyak, növények 

elhelyezésére, a sírgondozásra, a temetőben végzett vállalkozási tevékenységekre, a temető 

rendjére vonatkozó szabályokat 
 
(2) A temető rendjéről szóló szabályzat jelen rendelet 1. függeléke.  
 

11. Záró rendelkezések 
 

11. § 
 
(1) Jelen rendelet 2021. június 3. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a temetői szabályzatról szóló 21/2013. (V.29.) 

önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
 

Gál Lajos        Czibor Zoltánné 
polgármester       jegyző 
 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. június 2. 
 
 
         Czibor Zoltánné 
         jegyző 



1. melléklet 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 7/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez 

 
Díjak 

(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák) 
 

I.  Temetési hely megváltási díjak (Ft) 

1. Egyes sírhely 70 000 

2. Kettős sírhely 130 000 
3. Sírbolt 2 koporsó esetén 360 000 
4. Sírbolt 4 koporsó esetén 760 000 

5.  Urnafülke 30 000 

6. Urnasírbolt (4 férőhely) 30 000/férőhely + sírhely létesítési díja 

7. Gyermek sírhely 30 000 
II.  Temetési hely újraváltási díjaik (Ft) 

1. Egyes sírhely 40 000 

2. Kettős sírhely 80 000 
3. Sírbolt 2 koporsó esetén 280 000 
4. Sírbolt 4 koporsó esetén 480 000 

5. Urnafülke 30 000 

6. Urnasírbolt 30 000/ férőhely 

7. Gyermek sírhely 25 000 
III.  Temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díja (Ft) 

7 500 
IV. A kegyeleti közszolgálati létesítmények igénybevételéért fizetendő díjak alkalmanként (Ft) 

1. Ravatalozó használat 10 000 

2. Hűtő használat 10 000 
V. A megépített urnasírbolt létesítési díja az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében 

kerül meghatározásra. 
 

  



1. függelék 
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 7/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

Szabályzat a temetői rendről 
 
I. A temetők rendje 
 
1. A temető rendjét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell 

függeszteni. 
2. A temetőben csak a sírok, síremlékek stb. díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, 

virágok, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el. 
3. A temetőben járművel közlekedni csak 

a) a súlyos mozgássérültet szállítónak, és 
b) a temetkezési tevékenységben résztvevőnek szabad 

4. A temetőben keletkezett hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő-hely kijelölésével vagy 

kihelyezett konténerek biztosításával kell gondoskodni. 
5. A temető területén, 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. 
6. A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani felügyelet mellett szabad. A tűzveszély 

elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest 

meggyújtotta. 
7. A temetőbe állatokat a vakvezető kutya kivételével bevinni tilos. 
8. A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 

tanúsítani. 
9. A sírokat, síremlékeket, azokon lévő tárgyakat, növényeket rongálni, illetéktelen 

személyeknek elvinni, eltulajdonítani tilos. 
10. A sírhelyek és a hozzátartozó közlekedési terület rendbetartásáról, a használó köteles 

gondoskodni. Amennyiben a használó ismeretlen, a sír gyomtalanításáról és évi kétszeri 

(tavaszi és őszi) rendbetételéről az Önkormányzat gondoskodik. 
11. Az elhervadt virágok, koszorúk a temetőben csak az arra kijelölt helyen helyezhetők el. 
12. A rossz műszaki állapotú vagy balesetveszélyessé vált síremléket a sírhely használói 

(hozzátartozói) kötelesek helyreállítani vagy elbontani. Amennyiben a használó ezt a 

kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesítni, úgy a jegyző ezt a munkát a hozzátartozó 

költségére és veszélyére elvégezteti. 
13. Gyenesdiás közigazgatási területén található köztemetőkben elhelyezett maradványok 

(exhumálás, hamvak) elviteléhez az üzemeltető hozzájárulásának beszerzése szükséges. 
 
II. A temetőben történő munkavégzés 
 
1. A temetkezési hely használója által végezhető munkák: 

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása, 
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése, 
c) olyan fás szárú növények ültetése, amelyek kifejlett állapotban sem érik el a 1,5 m-es 
magasságot. 

2. A temetőben magas növésű, erős gyökérzetű fák nem ültethetők. 
3. A temetkezési szolgáltatást végzők, a tevékenységüknek a településen történő 

megkezdésekor kötelesek a temető üzemeltetőjét e tényről tájékoztatni. 



4. Az önkormányzat, tulajdonában lévő eszközök (pl.: ravatalozó, stb.) igénybevételéért a 

temetkezési szolgáltatást végző köteles az 1. számú mellékletben meghatározott használati 

díjat fizetni.  
5. A temetkezési szolgáltatást végző, a szertartást követően köteles a ravatalozóból az általa 

bevitt tárgyakat eltávolítani. 
6. A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről a temető 

üzemeltetője gondoskodik. 
7. A temetkezési vállalkozók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása 

érdekében a temető üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és 

érdekeltekkel.  
8. A temetőben munkát végezni az e rendeletben és a temető szabályzatában foglaltak szerint 

lehet. 
9. A síremléket szilárd alapzatra kell állítani, magassága a sírhely előtti rendezett közlekedési 

terület terepszintjétől 2 méternél magasabb nem lehet, szélességét úgy kell meghatározni, 

hogy a sírhely mindkét oldalán legalább 25–30 cm közlekedésre szolgáló szabad terület 

maradjon. 
10. Az építési, bontási, helyreállítási, beszállítási munkák megkezdését az üzemeltetőnek 

írásban be kell jelenteni. Sírbolt (kripta) építése esetén a terveket az üzemeltetővel 

egyeztetni szükséges. 
11. Aki új síremléket helyez el, a lebontott síremléket, kitermelt földet, felújításhoz felhasznált 

anyagokat köteles a munkálatok elvégzését követően a temető területéről elszállítani. 
12. Az üzemeltető engedélye nélkül tilos síremléket áthelyezni, eltávolítani illetve a temető 

területéről kivinni. 
13. Tilos a temetők területén kegyeletsértő, nyugalmat zavaró magatartást tanúsítani. 

 
 
 
 











































































1 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 2.) önkormányzati 

rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól  

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének 

d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. 

1. A rendelet célja 

1. § 

Jelen rendelet célja Gyenesdiás lakosságának mint közösségnek a közösségi értékeinek és érdekeinek 

védelme és megőrzése érdekében, törvényi felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvető 

szabályainak meghatározása, valamint ezek elmulasztása esetén lefolytatandó eljárás szabályainak 

rendezése. 

2. Általános rendelkezések 

2. § 

(1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályai azok, melyeket Gyenesdiás 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete e rendeletben annak minősít. 

(2) Nem alkalmazható e rendelet azon magatartásokra, amely magatartásokat magasabb szintű 

jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál. 

3. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Gyenesdiás közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben 

meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, Gyenesdiás közigazgatási területén tartózkodó, e 

rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsító 

természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. 

3. Eljárási szabályok és jogkövetkezmények 

4. § 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása vagy megsértése miatti eljárásban a 

közigazgatási szabályszegélyek szankcióiról szóló törvényben meghatározott szankciók 

alkalmazhatók. 

(2) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

megvalósítása ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

(3) 18 év alatti természetes személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye. 
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(4) Ha 18 év alatti természetes személlyel szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására 

kerül sor, az eljáró hatóságnak kötelessége a jogsértő személy tárgyalás vagy helyszíni szemle 

keretében történő meghallgatása. A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell. 

(5) A közigazgatási bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni. 

5. § 

(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

elkövetőjével szembeni eljárásokban átruházott hatáskörben a jegyző jár el. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás 

bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. 

(3) A közigazgatási hatósági eljárás 
a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 
b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a 

jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg. 

(4) A helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal erre feljogosított köztisztviselője jogosult. 

4. Ingatlanok és közterületek karbantartása és tisztán tartása 

6. § 

Az ingatlanok és közterületek karbantartásával és tisztításával összefüggően a közösségi együttélés 

szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, használó, kezelő, aki: 
a) az ingatlana, valamint az ingatlan mellett húzódó közterületet képező járda, víz elvezetésére 

szolgáló árok, áteresz és utak középvonaláig terjedő úttest tisztításáról, gyomtalanításáról 

rendszeresen nem gondoskodik, 
b) a csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezet, eldugulás vagy 

rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és 

robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba beszór, beleönt, beleseper, vagy más 

módon bevezet, 
c) az ingatlana és a közút közötti területet folyamatosan nem gondozza, 
d) az ingatlanon lévő élő sövényt rendszeresen nem ápolja, az ingatlana előtti közterületre kinyúló 

ágak és bokrok visszanyeséséről folyamatosan nem gondoskodik, 
e) az ingatlana előtti közterületen lévő fát, élősövényt nem gondozza. 
f) a havat, jeget ingatlana előtti járda, vagy gyalogos közlekedésre használt területen nem távolítja 

el, 
g) ingatlanát és az ingatlan előtti közterületet rendszeresen nem művel, nem tartja rendben a 

kaszálási munkálatokat nem végzi el, gyomnövényektől és bozótostól az ingatlant nem tisztítja meg 
h) gondozott zöldterületen a parkol. 

5. Közterületek használata 

7. § 

A közterületek használatával összefüggően a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ 

el az, aki 
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a) közterületet engedélytől eltérően vagy engedély nélkül használ 
b) a közterület-használati engedély megszűnése, megszüntetése, megvonása esetén az adott 

közterületet az eredetivel egyenértékű állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettségét nem 

teljesíti, 
c.) játszótereket, utcai bútorokat, közterületi tárgyakat nem rendeltetésszerűen használ, 
d.) a közterületi telekhatár és a közút széle közötti területre oly módon telepít sövényt, növényzetet 

vagy helyez el ingó dolgot, hogy a közlekedést akadályozza vagy a közlekedésbiztonságát 

veszélyezteti. 

6. Hirdetmények, szórólapok elhelyezése 

8. § 

A közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el az, aki 
a) közterületen vagy a strandfürdő területén szórólapot terjeszt, 
b) autóbusz-megálló helyiségében, villanyoszlopon, egyéb közterületen lévő műtárgyon plakátot, 

hirdetést elhelyez, 
c) közterületen gépjárműből szobakiadásra utaló tevékenységet folytat, 
d) Gyenesdiás közigazgatási területén adománygyűjtést a polgármester írásbeli engedélye nélkül 

folytat, 
e) közterületen autót, motorkerékpárt vagy egyéb járművet eladási céllal hirdet. 

7. Sport Park használata 

9. § 

(1) A Sport Park (a továbbiakban: Park) használatával összefüggően a közösségi együttélés szabályait 

sértő magatartást követ el az, aki: 
a) a Park területére autóval, motorral engedély nélkül behajt, 
b) a Park területére kutyát bevisz, 
c) a sportpályát, futópályát és azok eszközeit, sportöltöző berendezési tárgyait nem 

rendeltetésszerűen használja, 
d) a Park területén annak rendeltetésétől eltérő egyéb tevékenységet - különösen sárkányeregetés, 

biciklizés, kutyasétáltatás - végez. 

8. A köztemetők és temetkezés rendje 

10. § 

(1) A köztemetők használatával, a temetkezés rendjével összefüggően a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartást követ el az, aki 
a) sírboltot vagy sírt a szükséges hatósági engedélyek nélkül felnyit, 
b) fás szárú növény ültetéséhez, síremlék állításához, sírkeret, fedett sírkeret (álsírbolt) 

készítéséhez, valamint azok maradandó díszítéséhez, szobor, felirat elhelyezéséhez, 

megváltoztatására nem szerzi be az önkormányzat előzetes engedélyét, 
c) az önkormányzat engedélye nélkül síremléket áthelyez, vagy eltávolít, illetve kivisz a temető 

területéről, 
d) a temetőben – sírgondozást kivéve – az önkormányzat engedélye nélkül munkát végez, 
e) bármilyen hulladékot nem a kihelyezett hulladékgyűjtő edénybe helyez, 
f) járművel – kivéve a mozgássérült, illetve a temetkezési szolgáltatásban közreműködő személyt 

- a temetőben közlekedik 
g) a temetőbe állatot – kivéve a pórázon vezetett vakvezető kutya - bevisz 
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h) a temetőben kegyeletsértő, nyugalmat zavaró magatartást tanúsít, 
i) a temetőben lévő növényzetet, sírokat, síremlékeket, sírboltokat szennyezi, 
j) a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet helyez 

el, 
k) halottat temet, vagy helyez el olyan temetőben, vagy temetőrészben, amelynek lezárását 

elrendelték, 
l) a rossz műszaki állapotú vagy balesetveszélyessé vált síremléket felszólítás ellenére nem állítja 

helyre, illetve nem bontja el, 
m) a sírhely és a hozzátartozó közlekedési terület rendbetartásáról nem gondoskodik. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki Gyenesdiás 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a temetői 11/2021. (VI.2.) önkormányzati 

rendeletben foglalt egyéb tilalmakat megszegi. 

9. Zaj- és rezgésvédelem 

11. § 

Zaj-és rezgésvédelemmel összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el az, aki 
a) este 20 órától reggel 8 óráig, valamint ünnepnap vagy vasárnap a községben zajjal járó építési, 

átépítési, szerelési tevékenységet végez, valamint motoros és elektromos gépet, készüléket használ 

vagy berendezést üzemeltet 
b) hangosító berendezéssel ellátott és működtetett gépjárművet a település közigazgatási területén 

belül használ, 

10. Strandfürdők használatára vonatkozó szabályok 

12. § 

A strandfürdők használatára vonatkozóan a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

követ el az, aki 
a) a kijelölt strandfürdőbe díjfizetés hiányában vagy külön rendeletben meghatározott igazolvány 

megléte nélkül belép, 
b) a strand területére állatot az év bármely időszakában bevisz, 
c) a strand területéhez tartozó partszakaszon május 1. – szeptember 30. közötti időszakban 

horgászik, 
d) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az üdülőhely általános 

rendjéről szóló 20/2013. (V. 29.) önkormányzati rendelet 36-37. §-aiban foglalt egyéb tilalmakat 

megszegi. 

11. Záró rendelkezések 

13. § 

Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2013. (X.16.) önkormányzati 

rendelet. 

14. § 

Ez a rendelet 2021. június 3-án lép hatályba. 









GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 
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 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/4976-4/2021.   
 

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 29 -én  tartandó
rendkívüli  ülésére  az  Önkormányzat  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2021.  (II.26.)
számú rendeletének módosítása tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  és
Intézményei  bevételi-kiadási  előirányzatát  a  2/2021.  (II.26.)  számú  rendeletével
1.938.739.459  Ft-ban  hagyta  jóvá.  A  költségvetés  2021.  évi  előirányzata  először  kerül
módosításra  és  ezáltal  2.032.299.994  Ft-ra  változik.  Jelen  előirányzat-módosítás  az
intézményekkel összességében mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldalon 93.560.535 Ft-
tal emelkedik.

Bevételek

A  bevételi  oldalon  emelkedtek  a  központosított  bevételek  9.106.940  Ft-tal,  ami  a  helyi
önkormányzatok  működési  támogatása,  a  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekétkeztetési
feladatok támogatása,  a kulturális  feladatok támogatása valamint  a kiegészítő  támogatások
állami pénzeiből tevődik össze. A változás nagyrészt a 2020. évi beszámolóhoz kapcsolódóan
jelentkezett.  6.320.600  Ft-ot  igényelhettünk  az  idegenforgalmi  adóhoz  kapcsolódóan
kiegészítő  támogatásként  és  további  2.429.340  Ft-ot  kaptunk  az  előző  évi  normatíva
elszámolásunk  pótigényei  alapján.  Ennek összetétele  a  következő:  bölcsődei  kiegészítő  és
bértámogatás 2.169.550 Ft, óvodai működési és bértámogatás 592.990 Ft, szociális étkeztetés
támogatása 326.800 Ft és gyermekétkeztetéssel kapcsolatos visszafizetés 660.000 Ft. 
Egyéb működési célú támogatásaink is csökkentek a tervhez viszonyítva. Ennek oka, hogy a
gyermekorvosi ellátás társfinanszírozására betervezett összeg 805.562 Ft-tal magasabb volt,
mint a teljesülés.
Egyéb felhalmozási célú támogatásaink között írhattunk jóvá 61.712.390 Ft összeget a TOP-
1.2.1-15.  számú  pályázat  keretében,  mely  a  gyenesdiási  horgásztanyák  fejlesztésére
fordítandó. Ez jelentősen növelte az eredeti előirányzati összeget. Továbbá a TOP-4.1.1-15.
számú orvosi  beruházási  pályázatra  utófinanszírozásban  721.534 Ft-ot  kaptunk,  a  VP6-os
malom  rekonstrukciós  pályázatra  pedig  6.363  Ft-tal  kisebb  összegről  számoltunk  el  a
tervezettnél.
Készletértékesítésből  nem  tervezett  bevételként  415.800  Ft-ot  írhattunk  jóvá  a  települési
fémhulladékok értékesítése révén. Ez a tétel növeli az általános tartalékot. 
A „Kisfaludy 2030”  strandfejlesztési  pályázatra  visszaigényelt  áfa  növeli  még a  tervezett
bevételeket,  de  ezt  a  16.171.974  Ft-ot  ezzel  egyidejűleg  felhalmozási  célú  kiadásba  is
helyezzük. 

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


Étkezde intézményünknél az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3.763.422 Ft-
tal növekedett egy könyveléstechnikai javítás miatt, így ezt az összeget kiadásba is helyeztük
a közüzemi díjak kifizetéseire, mivel részletfizetési megállapodással rendelkezünk az MVM
Zrt.-vel a gázdíjszámlák illetve -szerződés módosítása miatt.
A központi, irányító szervi támogatás folyósítása – az intézményekkel egyezően – 2.480.400
Ft-tal emelkedett.
 
Kiadások

A  kiadási  oldalon  a  működési  költségvetés  kiadásainak  összege  jelen  előirányzat  szerint
5.607.945 Ft-tal növekedett. Ezen belül a személyi kiadások előirányzata 1.341.367 Ft-tal, a
munkáltatót terhelő járulékoké pedig 201.500 Ft-tal nőtt. Ezek oka a TOP-1.2.1-15. számú
horgásztanyák  fejlesztési  célú  pályázatában  szereplő  személyi  kiadás  ill.  annak  szociális
hozzájárulási adója. A dologi kiadások összege 18.859.673 Ft összegű emelkedést mutat az
eredeti  előirányzat  viszonylatában.  Ez  sok  elemből  tevődik  össze,  melyeknek  alapjai
határozatok illetve pályázatok. Részleteket a „magyarázat” melléklet tartalmaz.   
A beruházások értéke 83.440.990 Ft-tal emelkedett. Ez a TOP-1.2.1-15. számú gyenesdiási
horgásztanyák fejlesztési pályázatának, a TOP-2.1.3-15. számú csapadékvíz-elvezető hálózat
rekonstrukciójának  önerős  kiadásának,  az  Osvald-telkek  teljes  összegű  kifizetésének,  a
polgármesteri  saját  keret  felhasználásának,  valamint  a  „Kisfaludy  2030”  program  strandi
fejlesztéseinek  következménye.  A  felújítások  összege  1.981.200  Ft-tal  nőtt  a  „Kisfaludy
2030” pályázat megvalósulása miatt.  
Az államháztartáson kívüli, egyéb felhalmozási célú támogatások tervezett összege 50 e. Ft-
tal emelkedett a Medicopter Alapítvány eszközbeszerzési célú támogatása okán. 
Fenti  előirányzat  módosulások  miatt  a  tartalékok  előirányzata  is  megváltozott,  összesen
14.794.595 Ft-tal csökkent. Az általános tartalék (polgármesteri saját kerettel együtt) összesen
40.105.405 Ft lett,  a céltartalék összege pedig 900.000 Ft maradt,  mely a Monográfia IX.
kötetének támogatását takarja. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  a  beterjesztett  előirányzat  módosítási  javaslatot  megvitatni  és  a  2021.  évi
költségvetés módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Gyenesdiás, 2021. június 25.

  Gál Lajos
polgármester 



Előirányzat módosításra tett javaslat 2021. június 22.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Megnevezés Forrás Ft Kiadási javaslat

Központosított bevételek módosításai:

1. A kulturális feladatok ellátására kiegé- Működési célú költség- 357,000    Tartalék (K513)
szítő támogatást igényeltünk. vetési támogatások és

kiegészítő támogatások
(B115)

2. Az előző évi támogatás elszámolásunk Működési célú költség- 8,749,940    Tartalék (K513)
alapján pótigényt érvényesítettünk: vetési támogatások és
 - IFA kiegészítő tám.: 6.320.600 Ft kiegészítő támogatások
 - bölcsődei kieg.és bértám.: 2.169.550 (B115)
 - óvodai műk.és bértám.: 592.990 Ft
 - szoc.étkeztetés: 326.800 Ft
 - gyermekétkeztetés v.fiz: -660.000 Ft

Központosított bevételek ei.mód.-ai
összesen: 9,106,940    

Önkormányzat egyéb ei.módosításai:

3. A gyermekorvosi ellátással kapcsolatos Egyéb működési célú tá- -805,562    Tartalék (K513)
társközségi hozzájárulások összege mogatások bevételei ön-
elmaradt a tervezett összegtől. kormányzatoktól (B16)
Tartalék terhére javasolt elszámolni.

4. A VP6 malom pályázat elszámolása Egyéb felhalmozási célú -6,363    Tartalék (K513)
Részl.kód: 111126 támogatások (B25)

5. TOP-4.1.1-15. számú orvosi rendelő Egyéb felhalmozási célú 721,534    Tartalék (K513)
beruházási pályázat elszámolása támogatások (B25)
(Részl.kód nélküli, utófinanszírozásos.)

6. TOP-1.2.1-15. számú horgásztanyák Egyéb felhalmozási célú 61,712,390    Megbízási díjak (K122)
feljesztési pályázata keretében kapott támogatások (B25) Szocho (K2-01)
támogatás előirányzata. Szellemi szolg. (K336)
Elemei: horgásztanyák felújítása, új sté- Egyéb szolg. (K337)
gek, partfalak, partfal védművek, átjáró Egyéb dologi k. (K355)
hidak, műszaki tervezés, elektromos Építmények (K62)
csónakmotor akkutöltő beszerzése, Egyéb tárgyi eszköz
projektmenedzsmenti díj, közmű kiépí- beszerzése (K64)
tése, marketing, közbeszerzési elj.díj.

Sor-
szám



Részl.kódok: 111129, 511129

7. A települési hulladékgyűjtésből szárma- Készletértékesítés be- 415,800    Tartalék (K513)
zó fém anyagokat értékesítettük, nem vétele (B401)
tervezett bevételünk származott belőle.
Tartalékba helyezés javasolt.

8. A 32/2021. (IV.30.) számú határozat Bérleti díjak (K333)
alapján a 354/1. hrsz-ú ingatlan terület- Tartalék Önk. (K513)
részének bérleti díja tartalékkal szem-
számolandó tétel.

9. 27/2021. (IV.19.) számú határozat sze- Szakmai tevékenysé-
rint kifizetendő tervezői díj, valamint 33/ get segítő szolgálta-
2021. (V.03.) számú határozat alapján tások (K336)
rendezendő szakmérnöki ill. felügyeleti Tartalék (K513)
kiadások elszámolása általános tarta-
lékkal szemben. (Orvosi rendelő.)

10. Pályázati ügyintézésre kötött szerződés Szakmai tevékenysé-
terven felüli kiadásai a 30/2021. (IV.28.) get segítő szolgálta-
számú határozat alapján. (GINOP-7.1.9, tások (K336)
TOP-3.2.1, TOP1.1.3, MFP orvosi esz- Tartalék (K513)
közbeszerzési pályázat.)

11. A TOP-1.1.3. számú célmódosított piac- Egyéb dologi kifizetés
fejlesztési pályázattal kapcsolatosan (K355)
4.018.865 Ft visszafizetési kötelezett- Tartalék (K513)
ség keletkezett, melyről a 20/2021. (III.
08.) számú határozat rendelkezik.
Részl.kód: 51119

12. Önkormányzatunk részt vesz az EKF Egyéb dologi kifizetés
programban, az erre vonatkozó hozzájá- (K355)
rulási díj 2021. évre 1.469.946 Ft, me- Tartalék (K513)
lyet a 26/201. (IV.19.) számú határozat
alapján tartalékból finanszírozunk.

13. A TOP-2.1.3-15. számú csapadékvíz- Ingatlan létrehozása
elvezető hálózat rekonstrukciós pályá- (K62)
zatára további önerős kiadások merültek Beruházási áfa (K67)
fel, melyekről a 16/201. (III.02.), a 45,46/ Szakmai tevékenysé-
2021. (V.19.), a 49/2021. (V.28.) és a 36 get segítő szolgálta-
/2021. (III.02.) sz.határozatok rendelkez- tások (K336)
nek. (Építési többletktg, szerződésmódo- Egyéb dologi kifizetés
sítási hirdetmény ellenőrzési díjai, köz- (K355)
beszerzési szakértői díj.) Tartalék (K513)
Részl.kód: 513



14. Az 52/2021. (VI.04.) számú határozat Egyéb szolgáltatások
értelmében általános tartalékból fede- (K337)
zendő a malom épület szennyvízbekö- Működési c.áfa (K351)
tésének kiadásvonzata. Tartalék (K513)

15. Az Osvald-telkek megvásárlása a terve- Ingatlanok beszerzése
zett 2 éves kifizetési időintervallum he- (K62)
lyett 2021. éven belülire változott, így a Beruházás áfa (K67)
23/2021. (IV.15.) számú határozat sze- Tartalék (K513)
rint általános tartalékból további 7,5 M
Ft finanszírozandó. Továbbá magánsze-
mélytől vásároltunk, így az áfa átcsopor-
tosítandó.

16. A polgármesteri saját keret felhaszná- Egyéb anyagbeszerzés
lás elszámolása: (K312)
 - Medicopter Alapítvány 50 e.Ft Külső személyi jutta-
 - reprezentációs kiadás 4.877 Ft tások (K123)
 - környezetvédelmi táblák 30 e.Ft Egyéb tárgyi eszközök
 - kamerarendszer a malomba 216.535 Ft beszerzése (K64)
 - gabonaőrlő berendezés 144.990 Ft Beruházás áfa (K67)

Felhalm.c.támog. (K89)
Tartalék (K513)

Javasolt előirányzat átcsoportosítások:

17. A GINOP-7.1.9. turisztikai fejlesztési Építmények létesítése
pályázat keretében átcsoportosítás vált (K62)
szükségessé a teljesülés alapján. Egyéb tárgyi eszközök
Részl.kód: 511124. beszerzése (K64)

18. A "Kisfaludy 2030" strandfejlesztési pá- Áfa visszaigénylés 16,171,974    Építmények (K62)
lyázatban átcsoportosítások történtek (B407) Egyéb tárgyi eszközök
a megvalósulás szerint. beszerzése (K64)
Részl.kódok: 11131,11132,51131,51132 Beruházás áfa (K67)

Ingatlan felújítás (K71)
Egyéb tárgyi eszközök
felújítása (K73)
Felújítások áfája (K74)

Egyéb ei. módosítások
összesen 78,209,773    

Önkormányzat összesen: 87,316,713    

Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása

Megnevezés Forrás Ft Kiadási javaslat

1.  -

Sor-
szám



Előirányzat átcsoportosítások:

2. A dologi kiadásokon belül átcsoportosí- Egyéb anyagok beszer-
tás javasolt a teljesülések arányában. zése (K312)
Indok: szalagfüggöny javítás, vízvezeték Karbantartás, kisjavítás
szerelés. (K334)

Összesen 0    

Óvoda és bölcsőde előirányzat módosítása

Megnevezés Forrás Ft Kiadási javaslat

1. 2021. évtől újra fizetendő a rehabilitáci- Egyéb dologi kifizetések
ós hozzájárulás. Tartalékból javasolt (K355)
rendezni. Tartalék Önk. (K513)

Előirányzat átcsoportosítások:

2. A személyi kiadások között átcsoporto- Törvény szerinti alapil-
sítás javasolt a COVID-helyzet miatti letmény (K1101)
táppénzek és betegszabadságok meg- Egyéb személyi jutta-
növekedése miatt. tások (K1113)

3. A dologi kiadások között átcsoportosí- Egyéb kommunikációs
tás javasolt a teljesülések arányában. szolgáltatások (K322)
Indok: telefonköltségek alultervezése. Közüzemi díjak (K331)

Összesen 0    

Étkezde előirányzat módosítása

1. A költségvetésben tervezett maradvány Előző év költségvetési 3,763,422    Közüzemi díjak (K331)
módosult egy könyvelési helyesbítés maradványának igénybe
miatt. A felszabaduló keret a közüzemi vétele (B8131)
részletfizetésre vállalt kötelezettséggel
terhelendő. (Előző évi áthozat.)

Előirányzat átcsoportosítások:

2.  - 

Sor-
szám



Összesen 3,763,422    

Könyvtár előirányzat módosítása

Megnevezés Forrás Ft Kiadási javaslat

1. Az 51/2021. (VI.01.) számú határozat Egyéb tárgyi eszköz
alapján többletkeretet kap az intézmény beszerzése (K64)
projektor beszerzése céljából. Beruházás áfa (K67)

Tartalék Önk. (K513)

Előirányzat átcsoportosítások:

2. A dologi kiadások között átcsoportosí- Informatikai szolgáltatá-
tások javasoltak a teljesülések szerint. sok (K321)
Indok: régészeti gyűjtemény megjelené- Vásárolt élelmezés
si díja és takarítógép kibérlése. (K332)

Bérleti díjak (K333)
Szellemi szolgáltatások
(K336)

Összesen 0    

Önkormányzat és Intézmények összesen: 91,080,135    

Finanszírozások rendezése

Megnevezés Forrás Ft Kiadási javaslat

1. Intézményfinanszírozások rendezése Központi, irányító szer- Központi, irányító szer-
vi támogatás (B816) vi támogatás folyósítá-
 - Könyvtár 660,400    sa Önk. (K915)
 - Étkezde 0    
 - Óvoda 1,820,000    
 - Hivatal 0    

Finanszírozások összesen: 2,480,400    

Mindösszesen: 93,560,535    

Sor-
szám

Sor-
szám



Előirányzat módosításra tett javaslat 2021. június 22.

Ft

357,000    

8,749,940    

9,106,940    

-805,562    

-6,363    

721,534    

1,336,490    
201,500    

4,773,600    
880,800    
300,000    

46,520,000    
7,700,000    



415,800    

116,000    
-116,000    

190,000    

-190,000    

750,000    

-750,000    

4,018,865    

-4,018,865    

1,469,946    

-1,469,946    

5,124,638    

1,383,653    
100,000    

200,000    

-6,808,291    



352,000    

95,040    
-447,040    

9,094,488    

-1,594,488    
-7,500,000    

30,000    

4,877    

284,665    

76,860    
50,000    

-446,402    

-1,994,160    

1,994,160    

47,477,170    

-36,303,332    
3,016,936    
1,470,000    

90,000    

421,200    

78,209,773    

87,316,713    

Ft



-100,000    

100,000    

0    

Ft

1,820,000    

-1,820,000    

-1,000,000    

1,000,000    

22,404    

-22,404    

0    

3,763,422    



3,763,422    

Ft

520,000    

140,400    
-660,400    

25,000    

-25,000    

3,149    
-3,149    

0    

91,080,135    

Ft

2,480,400    

2,480,400    

93,560,535    



Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2021. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK")

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2021. módosítás utáni módosított előrirányzatok BEVÉTELEK")

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK")

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2021. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK")

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor



2021. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK")

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

 1.1. melléklet 

 B E V É T E L E K
1. sz. táblázat Adatok forintban

Bevételi jogcím
2021. évi

A B C D E=C±D

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) 340,779,506 9,106,940 349,886,446

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 123,303,593 123,303,593

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93,520,500 93,520,500

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 26,771,400 26,771,400

1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 37,345,603 37,345,603

1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8,838,410 8,838,410

1.6. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 51,000,000 9,106,940 60,106,940

1.7. Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 29,594,000 -805,562 28,788,438

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 29,594,000 -805,562 28,788,438

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 81,205,528 62,427,561 143,633,089

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 81,205,528 62,427,561 143,633,089

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 81,205,528 62,433,924 143,639,452

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 153,800,000 153,800,000

4.1. Építményadó 65,000,000 65,000,000

4.2. Idegenforgalmi adó 25,000,000 25,000,000

4.3. Telekadó 11,000,000 11,000,000

4.4. Iparűzési adó 51,000,000 51,000,000

4.5. Gépjárműadó

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 1,800,000 1,800,000

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 202,379,143 16,587,774 218,966,917

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 415,800 415,800

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 106,962,673 106,962,673

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 4,195,000 4,195,000

5.4. Tulajdonosi bevételek

5.5. Ellátási díjak 34,220,203 34,220,203

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 56,969,267 56,969,267

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 16,171,974 16,171,974

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 2,000 2,000

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés

5.11. Egyéb működési bevételek 30,000 30,000

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 69,996,817 69,996,817

6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése 69,996,817 69,996,817

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 315,595 315,595

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 315,595 315,595

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 878,070,589 87,316,713 965,387,302

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 689,434,946 3,763,422 693,198,368

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 689,434,946 3,763,422 693,198,368

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Sor-
szám Eredeti

előirányzat
1.sz. módosítás (±) 2021.06.22. 

Módosítás utáni



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

 1.1. melléklet 

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 371,233,924 2,480,400 373,714,324

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Központi irányító szervi támogatás 371,233,924 2,480,400 373,714,324

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15. Váltóbevételek

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 1,060,668,870 6,243,822 1,066,912,692

    18.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1,938,739,459 93,560,535 2,032,299,994



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

 1.1. melléklet 

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat Adatok forintban

Kiadási jogcím
2021. évi

A B C D E=C±D

1. 912,735,407 5,607,945 918,343,352

1.1. Személyi  juttatások 361,961,582 1,341,367 363,302,949

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56,244,617 201,500 56,446,117

1.3. Dologi  kiadások 394,984,686 18,859,673 413,844,359

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,900,000 5,900,000

1.5 Egyéb működési célú kiadások 37,844,522 37,844,522

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések 16,884,882 16,884,882

1.8.    - Elvonások és befizetések

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.    -Visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.    - Visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7,954,840 7,954,840

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.    - Visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.    - Kamattámogatások

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13,004,800 13,004,800

1.18. Tartalékok 55,800,000 -14,794,595 41,005,405

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 54,900,000 -14,794,595 40,105,405

1.20.    - Céltartalék 900,000 900,000

2. 643,178,948 85,472,190 728,651,138

2.1. Beruházások 522,403,948 83,440,990 605,844,938

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 313,592,233 68,410,774 382,003,007

2.3. Felújítások 119,575,000 1,981,200 121,556,200

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 112,975,000 1,981,200 114,956,200

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1,200,000 50,000 1,250,000

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.    - Visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.    - Visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.    - Visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.    - Lakástámogatás

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-on kívülre 1,200,000 50,000 1,250,000

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1,555,914,355 91,080,135 1,646,994,490

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3. Kincstárjegyek beváltása

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5. Belföldi kötvények beváltása

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 382,825,104 2,480,400 385,305,504

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11,591,180 11,591,180

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4. Központi irányító szervi támogatás folyósítása 371,233,924 2,480,400 373,714,324

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9. Váltókiadások

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 382,825,104 2,480,400 385,305,504

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1,938,739,459 93,560,535 2,032,299,994

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat Forintban

1 -677,843,766 -3,763,422 -681,607,188

2. 677,843,766 3,763,422 681,607,188

Sor-
szám Eredeti

előirányzat
1.sz. módosítás (±) 2021.06.22. 

Módosítás utáni

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. 
sor) (+/-)

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - 
finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

 1.2. melléklet 

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat Ezer forintban

Bevételi jogcím
2021. évi

A B C D E=C±D

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) 340,779,506 9,106,940 349,886,446

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 123,303,593 123,303,593

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93,520,500 93,520,500

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 26,771,400 26,771,400

1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 37,345,603 37,345,603

1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8,838,410 8,838,410

1.6. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 51,000,000 9,106,940 60,106,940

1.7. Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú támogatások áht.-n belülről (2.1.+…+.2.5.) 29,594,000 -805,562 28,788,438

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 29,594,000 -805,562 28,788,438

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről (3.1.+…+3.5.) 81,205,528 62,427,561 143,633,089

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 81,205,528 62,427,561 143,633,089

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 81,205,528 62,433,924 143,639,452

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 153,800,000 153,800,000

4.1. Építményadó 65,000,000 65,000,000

4.2. Idegenforgalmi adó 25,000,000 25,000,000

4.3. Telekadó 11,000,000 11,000,000

4.4. Iparűzési adó 51,000,000 51,000,000

4.5. Gépjárműadó

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 1,800,000 1,800,000

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 202,379,143 16,587,774 218,966,917

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 415,800 415,800

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 106,962,673 106,962,673

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 4,195,000 4,195,000

5.4. Tulajdonosi bevételek

5.5. Ellátási díjak 34,220,203 34,220,203

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 56,969,267 56,969,267

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 16,171,974 16,171,974

5.8. Kamatbevételek 2,000 2,000

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés

5.11. Egyéb működési bevételek 30,000 30,000

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 69,996,817 69,996,817

6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése 69,996,817 69,996,817

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 315,595 315,595

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 315,595 315,595

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 878,070,589 87,316,713 965,387,302

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 689,434,946 3,763,422 693,198,368

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 689,434,946 3,763,422 693,198,368

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Sor-
szám Eredeti

előirányzat
1.sz. módosítás (±) 2021.06.22. 

Módosítás utáni



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

 1.2. melléklet 

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 371,233,924 2,480,400 373,714,324

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Központi irányító szervi támogatás 371,233,924 2,480,400 373,714,324

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15. Váltóbevételek

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 1,060,668,870 6,243,822 1,066,912,692

    18.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1,938,739,459 93,560,535 2,032,299,994



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

 1.2. melléklet 

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat Adatok forintban

Kiadási jogcím
2021. évi

A B C D E=C±D

1. 912,735,407 5,607,945 918,393,352

1.1. Személyi  juttatások 361,961,582 1,341,367 363,302,949

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56,244,617 201,500 56,446,117

1.3. Dologi  kiadások 394,984,686 18,859,673 413,844,359

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,900,000 5,900,000

1.5 Egyéb működési célú kiadások 37,844,522 37,894,522

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések 16,884,882 16,884,882

1.8.    - Elvonások és befizetések

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.    - Visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7,954,840 7,954,840

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.    - Kamattámogatások

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13,004,800 50,000 13,054,800

1.18. Tartalékok 55,800,000 -14,794,595 41,005,405

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 54,900,000 -14,794,595 40,105,405

1.20.    - Céltartalék 900,000 900,000

2. 643,178,948 85,472,190 728,651,138

2.1. Beruházások 522,403,948 83,440,990 605,844,938

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 313,592,233 68,410,774 382,003,007

2.3. Felújítások 119,575,000 1,981,200 121,556,200

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 112,975,000 1,981,200 114,956,200

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1,200,000 50,000 1,250,000

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.    - Visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.    - Lakástámogatás

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,200,000 50,000 1,250,000

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1,555,914,355 91,080,135 1,647,044,490

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3. Kincstárjegyek beváltása

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5. Belföldi kötvények beváltása

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 382,825,104 2,480,400 385,305,504

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11,591,180 11,591,180

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4. Központi irányító szervi támogatások 371,233,924 2,480,400 373,714,324

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9. Váltókiadások

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 382,825,104 2,480,400 385,305,504

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1,938,739,459 93,560,535 2,032,349,994

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat Adatok forintban

1 -677,843,766 -3,763,422 -681,657,188

Sor-
szám Eredeti

előirányzat
1.sz. módosítás (±) 2021.06.22. 

Módosítás utáni

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. 
sor) (+/-)



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

 1.2. melléklet 

2. 677,843,766 3,763,422 681,607,188
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - 
finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)



 
2.1. m

elléklet 

 Adatok forintban

Bevételek Kiadások

Megnevezés Megnevezés

A B C D E=C±D F G H I=G±H

1. Önkormányzatok működési támogatásai 340,779,506 9,106,940 349,886,446 Személyi juttatások 361,961,582 1,341,367 363,302,949

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 29,594,000 -805,562 28,788,438 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56,244,617 201,500 56,446,117

3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 394,984,686 18,859,673 413,844,359

4. Közhatalmi bevételek (-IPA 30%-a) 138,500,000 138,500,000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,900,000 5,900,000

5. Működési bevételek 202,379,143 16,587,774 218,966,917 Egyéb működési célú kiadások 37,844,522 37,844,522

6. Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok 55,800,000 -14,794,595 41,005,405

7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.
9.
10.
11.
12.

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 711,252,649 24,889,152 736,141,801 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 912,735,407 5,607,945 918,343,352

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 584,307,862 6,243,822 590,551,684 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.    Költségvetési maradvány igénybevétele 213,073,938 3,763,422 216,837,360 Likviditási célú hitelek törlesztése

16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.    Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek 371,233,924 2,480,400 373,714,324 Egyéb belső finanszírozási kiadások 371,233,924 2,480,400 373,714,324

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.    Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.    Váltóbevételek Váltókiadások

23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24. 584,307,862 6,243,822 590,551,684 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 371,233,924 2,480,400 373,714,324

25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 1,295,560,511 31,132,974 1,326,693,485 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 1,283,969,331 8,088,345 1,292,057,676
26. Költségvetési hiány: 201,482,758 - 182,201,551 Költségvetési többlet: - 19,281,207 -
27. Tárgyévi  hiány: - - - Tárgyévi  többlet: 11,591,180 23,044,629 34,635,809

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám 2021. évi eredeti 

előirányzat
2021. évi 1. sz. 
módosítás (±)

2021.06.22. 
Módisítás után

2021. évi eredeti 
előirányzat

2021. évi 1. sz. 
módosítás (±)

2021.06.22. 
Módisítás után

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)



 Adatok forintban 2.2.sz.melléklet
Bevételek Kiadások

Megnevezés Megnevezés

A B C D E=C±D F G H I=G±H

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 81,205,528 62,427,561 143,633,089 Beruházások 522,403,948 83,440,990 605,844,938

2. 1.-ből EU-s támogatás 81,205,528 62,433,924 143,639,452 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 313,592,233 68,410,774 382,003,007

3. Felhalmozási bevételek 69,996,817 69,996,817 Felújítások 119,575,000 1,981,200 121,556,200

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 315,595 315,595 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 112,975,000 1,981,200 114,956,200

5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 1,200,000 50,000 1,250,000

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek

7. Közhatalmi bevételekből: IPA 30%-a 15,300,000 15,300,000

8.
9.
10.
11. Tartalékok

12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 166,817,940 62,427,561 229,245,501 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 643,178,948 85,472,190 728,651,138

13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 476,361,008 476,361,008 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14. Költségvetési maradvány igénybevétele 476,361,008 476,361,008 Hitelek törlesztése

15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Betét elhelyezése

20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi finanszírozás kiadásai 11,591,180 11,591,180

21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23. Értékpapírok kibocsátása

24. Egyéb külső finanszírozási bevételek

25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 476,361,008 476,361,008 11,591,180 11,591,180

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 643,178,948 62,427,561 705,606,509 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 654,770,128 85,472,190 740,242,318
27. Költségvetési hiány: 476,361,008 23,044,629 499,405,637 Költségvetési többlet: - - -
28. Tárgyévi  hiány: - - - Tárgyévi  többlet: 643,178,948 62,427,561 705,606,509

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám 2021. évi eredeti 

előirányzat
2021. évi 1. sz. 
módosítás (±)

2021.06.22. 
Módisítás után

2021. évi eredeti 
előirányzat

2021. évi 1. sz. 
módosítás (±)

2021.06.22. 
Módisítás után

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)



Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 878,070,589 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 878070589 0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 1,060,668,870 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 1060668870 0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 1,938,739,459 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 1938739459 0

2021. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK")

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 87,316,713 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor 87316713 0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 6,243,822 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor 6243822 0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = 93,560,535 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor 93560535 0

2021. módosítás utáni módosított előrirányzatok BEVÉTELEK")

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 965,387,302 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 965387302 0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 1,066,912,692 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 1066912692 0

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = 2,032,299,994 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 2032299994 0

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK")

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 1,555,914,355 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor 1555914355 0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 382,825,104 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor 382825104 0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 1,938,739,459 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor 1938739459 0

2021. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK")

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = 91,080,135 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor 91080135 0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2,480,400 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor 2480400 0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = 93,560,535 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor 93560535 0

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK")

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = 1,646,994,490 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor 1646994490 0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 385,305,504 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor 385305504 0

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = 2,032,299,994 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor 2032299994 0



 3. melléklet 

 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

 Adatok forintban

Beruházás  megnevezése Teljes költség 2020. XII. 31-ig

A B C D E F G=(D+F)

Wifi rendszer erősítés 120,000 2021 120,000 120,000

1 db új asztali számítógép (projektiroda) 315,000 2021 315,000 315,000

2 db asztali számítógép bővítés (pénzügy II.) 127,000 2021 127,000 127,000

1 db A/3 nagyteljesítményű nyomtató (pénzügy II.) 510,000 2021 510,000 510,000

Szünetmentes tápegység szerverhez 65,000 2021 65,000 65,000

Egyéb kis értékű tárgyi eszköz 200,000 2021 200,000 200,000

KÖH összesen 1,337,000 1,337,000 1,337,000

1 db mosógép 150,000 2021 150,000 150,000

300,000 2021 300,000 300,000

Étkezde összesen 450,000 450,000 450,000

Gyermekfektetők és -székek óvodába 450,000 2021 450,000 450,000

2 db nagy szőnyeg óvodai csoportszobákba 150,000 2021 150,000 150,000

Bölcsődébe kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 50,000 2021 50,000 50,000

Óvoda és bölcsőde összesen 650,000 650,000 650,000

Könyvbeszerzések 500,000 2021 500,000 500,000

Mobil hangrendszer 500,000 2021 500,000 500,000

150,000 2021 150,000 150,000

Projektor beszerzése (nagyterembe) 660,400 2021 660,400 660,400

Könyvtár összesen 1,150,000 1,150,000 660,400 1,810,400

50,000 2021 50,000 50,000

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök 50,000 2021 50,000 50,000

500,000 2021 500,000 500,000

Új temető víz- és szennyvízkiépítésének tervezése, kivitelezése 200,000 2021 200,000 200,000

Kivitelezés kezdési 
és befejezési éve

2021. évi eredeti 
előirányzat

1.sz módosítás 
2021.

Módosítás utáni 
2021.06.22.

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: badellák, konyhai eszközök, 
rozsdamentes edények

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (iratmegsemmisítő, irodai székek, 
router, stb.)

Önkormányzati jogalkotás: kis értékű informatikai eszközök

Köztemető: temetőkerti emlékművek (díszsírok korpusztkeresztjei)



 3. melléklet 

Új temető árambekötés tervezése, kivitelezése, csatlakozási díj 600,000 2021 600,000 600,000

Új temető kiviteli tervek 2,730,000 2021 2,730,000 2,730,000

Diási temető kolumbárium beszerzése 500,000 2021 500,000 500,000

2,049,000 2021 2,049,000 2,049,000

Coop-beruházás: E.ON fogyasztásmérés kiépítése 1,372,000 2021 1,372,000 1,372,000

Coop-beruházás II.ütem 153,711,567 2021 153,711,567 153,711,567

Osvald-telkek vásárlása Malomhoz 15,000,000 2021-2022 7,500,000 7,500,000 15,000,000

Kis telkek vásárlása szálloda úthoz 3,000,000 2021 3,000,000 3,000,000

TOP-1.2.1. horgásztanyák fejlesztése 54,220,000 2021 54,220,000 54,220,000

159,011,380 2020-2022 153,011,380 153,011,380

58,113,526 2020-2021 16,255,792 16,255,792

84,680,291 2017-2021 80,863,341 80,863,341

TOP-2.1.3. pályázat önerős pluszköltsége 5,590,695 2021 5,590,695 6,508,291 12,098,986

Csapadékvíz-hálózat 4. és 7. vízgyűjtő II.ütem kiviteli tervei 4,953,000 2021 4,953,000 4,953,000

Széchenyi utca csapadékvíz-elvezetés kiépítése 7,000,000 2021 7,000,000 7,000,000

Szennyvízcsatorna üzemeltetés: 4 db tűzcsap elhelyezése 1,200,000 2021 1,200,000 1,200,000

Iparterület víz-, szennyvízkiépítés tervezés, kivitelezés 4,500,000 2021 4,500,000 4,500,000

Piac, rendezvénytér tűzcsap kiépítés tervezése, kivitelezése 600,000 2021 600,000 600,000

3,315,520 2021 3,315,520 3,315,520

KEHOP-5.4.1. "Kezdjük időben!" pályázat fejlesztési kiadásai 250,000 2021 250,000 250,000

Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás: 

Térplasztikák, fafaragványok 250,000 2021 250,000 250,000

Dísztárgyak Darnay pincébe 120,000 2021 120,000 120,000

Dísztárgyak körforgalmi elhelyezésre 160,000 2021 160,000 160,000

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök 250,000 2021 250,000 250,000

1 db kutyakenel kialakítása Karmacson 350,000 2021 350,000 350,000

361,525 2021 361,525 361,525

130,000,000 2016-2021 400,000 400,000

Új rendelő beruházási többletmunkái 1,142,111 2021 1,142,111 1,142,111

Új rendelő környezetének rendbetétele, járda 1,100,000 2021 1,100,000 1,100,000

1 db nyomtató 60,000 2021 60,000 60,000

Vagyongazdálkodás: "Coop-beruházás" áramcsatlakozási díj, 
mérőszekrény

Közutak: TOP-3.1.1. kerékpárosbarát fejlesztés

Turizmus igazgatása és támogatása: GINOP-7.1.9-17 pályázat 
turisztikai fejlesztései

Ár- és belvízvédelem: TOP-2.1.3. csapadékvíz elvezető

Környezetvédelem: KEHOP-1.2.1. eszközbeszerzések

Tárgyi eszközvásárlás a malomba: kamerarendszer, gabonaőrlő 
berendezés

Háziorvosi ellátás: új rendelő beruházás 
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Riasztó rendszer telepítése 227,394 2021 227,394 227,394

Antenna rendszer kiépítése 61,849 2021 61,849 61,849

Szalagfüggöny (Dr.Barta Rita) 149,199 2021 149,199 149,199

Hőlégsterilizátor 150,000 2021 150,000 150,000

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (mikró, kis szekrény) 55,000 2021 55,000 55,000

250,000 2021 250,000 250,000

Kis értékű tárgyi eszközök: műszerasztal, mobiltelefon, kávéfőző) 200,000 2021 200,000 200,000

Szabadidősport-tevékenység és támogatása:

Sportpálya lelátóra székek beszerzése 660,400 2021 660,400 660,400

250,000 2021 250,000 250,000

Mobil biztonsági kamerarendszer kiépítése 2,865,000 2021 2,865,000 2,865,000

Új villanyvezeték az algyenesi strandon 317,500 2021 317,500 317,500

Kisfaludy 2030 strandfejlesztések 59,896,200 2021 59,896,200 14,190,774 74,086,974

100,000 2021 100,000 100,000

Önkormányzat összesen 707,591,632 518,816,948 82,780,590 601,597,538
ÖSSZESEN: 711,178,632 522,403,948 83,440,990 605,844,938

Védőnő: 1 db új laptop beszerzése

Strand: kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

Iskola: kis értékű tárgyi eszközök beszerzése



 4. melléklet

   

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás  megnevezése Teljes költség

A B C D E F G=(E+F)

Közutak:
Aszfaltozás rendkívüli állami támogatásból 79,975,000 2021 79,975,000 79,975,000
Aszfaltozás GINOP-7.1.9-17 pályázat többletkiadásaként 28,812,500 2021 28,812,500 28,812,500
Aszfaltozás önerős kiadásként 4,187,500 2021 4,187,500 4,187,500
Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás:

Darnay-pince felújítása: járófelület, ajtózárak, színpad fedése, kerítés 300,000 2021 300,000 300,000

Háziorvosi ellátás:
Régi rendelőépület felújítása 6,000,000 2021 6,000,000 6,000,000

1,981,200 2021 1,981,200 1,981,200
Óvoda építménnyel kapcsolatos felújítás:
Csoportszoba padlójának cseréje 300,000 2021 300,000 300,000
ÖSSZESEN: 121,556,200 119,575,000 1,981,200 121,556,200

Kivitelezés 
kezdési és 

befejezési éve

2020. 
XII.31-ig

2021.évi eredeti 
előirányzat

1.sz. módosítás 
2021.

Módosítás utáni 
2021.06.22.

Strand: "Kisfaludy 2030" strandfejlesztési pályázat



9.1. melléklet

Megnevezés  Önkormányzat 01

Összes bevétel, kiadás 01

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Bevételek

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) 340,779,506 9,106,940 349,886,446

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 123,303,593 123,303,593

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93,520,500 93,520,500

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 26,771,400 26,771,400

1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 37,345,603 37,345,603

1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8,838,410 8,838,410

1.6. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 51,000,000 9,106,940 60,106,940

1.7. Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 28,594,000 -805,562 27,788,438

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 28,594,000 -805,562 27,788,438

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 81,205,528 62,427,561 143,633,089

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 81,205,528 62,427,561 143,633,089

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 81,205,528 62,433,924 143,639,452

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 153,700,000 153,700,000

4.1. Építményadó 65,000,000 65,000,000

4.2. Idegenforgalmi adó 25,000,000 25,000,000

4.3. Telekadó 11,000,000 11,000,000

4.4. Iparűzési adó 51,000,000 51,000,000

4.5. Gépjárműadó

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 1,700,000 1,700,000

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 155,223,985 16,587,774 171,811,759

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 415,800 415,800

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 105,262,673 105,262,673

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2,075,000 2,075,000

5.4. Tulajdonosi bevételek

5.5. Ellátási díjak

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 47,880,312 47,880,312

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 16,171,974 16,171,974

5.8. Kamatbevételek 1,000 1,000

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés

5.11. Egyéb működési bevételek 5,000 5,000

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 69,996,817 69,996,817

6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése 69,996,817 69,996,817

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 315,595 315,595

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 315,595 315,595

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 829,815,431 87,316,713 917,132,144

 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

Módosítás utáni 
2021.06.22.



9.1. melléklet

Megnevezés  Önkormányzat 01

Összes bevétel, kiadás 01

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

Módosítás utáni 
2021.06.22.

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 686,977,663 686,977,663

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 686,977,663 686,977,663

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15. Váltóbevételek

   16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

   17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 686,977,663 686,977,663

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1,516,793,094 87,316,713 1,604,109,807



9.1. melléklet

Megnevezés  Önkormányzat 01

Összes bevétel, kiadás 01

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

Módosítás utáni 
2021.06.22.

Kiadások

1. 494,376,042 24,523 494,400,565

1.1. Személyi  juttatások 101,239,026 1,341,367 102,580,393

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15,559,036 201,500 15,760,536

1.3. Dologi  kiadások 278,033,458 13,276,251 291,309,709

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,900,000 5,900,000

1.5 Egyéb működési célú kiadások 37,844,522 37,844,522

1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések 16,884,882 16,884,882

1.8.    - Elvonások és befizetések

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7,954,840 7,954,840

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.    - Kamattámogatások

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13,004,800 13,004,800

1.18. Tartalékok 55,800,000 -14,794,595 41,005,405

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék 54,900,000 -14,794,595 40,105,405

1.20.      - Céltartalék 900,000 900,000

2. 639,591,948 84,811,790 724,403,738

2.1. Beruházások 518,816,948 82,780,590 601,597,538

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 256,292,726 68,410,774 324,703,500

2.3. Felújítások 119,575,000 1,981,200 121,556,200

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 112,975,000 1,981,200 114,956,200

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1,200,000 50,000 1,250,000

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.    - Lakástámogatás

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,200,000 50,000 1,250,000

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1,133,967,990 84,836,313 1,218,804,303

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3. Kincstárjegyek beváltása

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5. Belföldi kötvények beváltása

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 382,825,104 2,480,400 385,305,504

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11,591,180 11,591,180

6.3. Központi, irányító szervi támogatás 371,233,924 2,480,400 373,714,324

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9. Váltókiadások

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 382,825,104 2,480,400 385,305,504

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1,516,793,094 87,316,713 1,604,109,807

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 23 23

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)



9.1. melléklet

Megnevezés  Önkormányzat 01

Összes bevétel, kiadás 01

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

Módosítás utáni 
2021.06.22.

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0



9.1.1. melléklet

Megnevezés Önkormányzat 01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Bevételek

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) 340,779,506 9,106,940 349,886,446

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 123,303,593 123,303,593

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93,520,500 93,520,500

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 26,771,400 26,771,400

1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 37,345,603 37,345,603

1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 8,838,410 8,838,410

1.6. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 51,000,000 9,106,940 60,106,940

1.7. Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 28,594,000 -805,562 27,788,438

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 28,594,000 -805,562 27,788,438

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 81,205,528 62,427,561 143,633,089

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 81,205,528 62,427,561 143,633,089

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 81,205,528 62,433,924 143,639,452

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 153,700,000 153,700,000

4.1. Építményadó 65,000,000 65,000,000

4.2. Idegenforgalmi adó 25,000,000 25,000,000

4.3. Telekadó 11,000,000 11,000,000

4.4. Iparűzési adó 51,000,000 51,000,000

4.5. Gépjárműadó

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 1,700,000 1,700,000

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 155,223,985 16,587,774 171,811,759

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 415,800 415,800

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 105,262,673 105,262,673

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2,075,000 2,075,000

5.4. Tulajdonosi bevételek

5.5. Ellátási díjak

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 47,880,312 47,880,312

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 16,171,974 16,171,974

5.8. Kamatbevételek 1,000 1,000

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés

5.11. Egyéb működési bevételek 5,000 5,000

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 69,996,817 69,996,817

6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése 69,996,817 69,996,817

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 315,595 315,595

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 315,595 315,595

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 829,815,431 87,316,713 917,132,144

 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

2021.06.22.
Módosítás utáni



9.1.1. melléklet

Megnevezés Önkormányzat 01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

2021.06.22.
Módosítás utáni

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 686,977,663 686,977,663

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 686,977,663 686,977,663

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Betétek megszüntetése

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15. Váltóbevételek

   16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

   17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 686,977,663 686,977,663

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1,516,793,094 87,316,713 1,604,109,807



9.1.1. melléklet

Megnevezés Önkormányzat 01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

2021.06.22.
Módosítás utáni

Kiadások

1. 494,376,042 24,523 494,400,565

1.1. Személyi  juttatások 101,239,026 1,341,367 102,580,393

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15,559,036 201,500 15,760,536

1.3. Dologi  kiadások 278,033,458 13,276,251 291,309,709

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,900,000 5,900,000

1.5 Egyéb működési célú kiadások 37,844,522 37,844,522

1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések 16,884,882 16,884,882

1.8.    - Elvonások és befizetések

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7,954,840 7,954,840

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.    - Kamattámogatások

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13,004,800 13,004,800

1.18. Tartalékok 55,800,000 -14,794,595 41,005,405

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék 54,900,000 -14,794,595 40,105,405

1.20.      - Céltartalék 900,000 900,000

2. 639,591,948 84,811,790 724,403,738

2.1. Beruházások 518,816,948 82,780,590 601,597,538

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 256,292,726 68,410,774 324,703,500

2.3. Felújítások 119,575,000 1,981,200 121,556,200

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 112,975,000 1,981,200 114,956,200

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1,200,000 50,000 1,250,000

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.    - Lakástámogatás

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,200,000 50,000 1,250,000

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1,133,967,990 84,836,313 1,218,804,303

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3. Kincstárjegyek beváltása

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5. Belföldi kötvények beváltása

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 382,825,104 2,480,400 385,305,504

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11,591,180 11,591,180

6.3. Központi, irányító szervi támogatás 371,233,924 2,480,400 373,714,324

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9. Váltókiadások

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 382,825,104 2,480,400 385,305,504

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1,516,793,094 87,316,713 1,604,109,807

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 23 23

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)



9.1.1. melléklet

Megnevezés Önkormányzat 01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

2021.06.22.
Módosítás utáni

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0



9.2. melléklet

 Közös Önkormányzati Hivatal 02

Összes bevétel, kiadás 01

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 381,000 381,000

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke 100,000 100,000

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 250,000 250,000

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 25,000 25,000

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek 1,000 1,000

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11. Egyéb működési bevételek 5,000 5,000

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 1,000,000 1,000,000

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1,000,000 1,000,000

2.4.   2.3-ból EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 1,381,000 1,381,000

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 112,414,746 112,414,746

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1,221,077 1,221,077

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 111,193,669 111,193,669

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 113,795,746 113,795,746

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 112,458,746 112,458,746

1.1. Személyi  juttatások 84,404,809 84,404,809

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13,236,114 13,236,114

1.3. Dologi  kiadások 14,817,823 14,817,823

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 1,337,000 1,337,000

2.1. Beruházások 1,337,000 1,337,000

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 113,795,746 113,795,746

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 18 0 18

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési 
szerv

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

Módosítás utáni 
2021.06.22.



9.2.1. melléklet

Közös Önkormányzati Hivatal 02

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 381,000 381,000

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke 100,000 100,000

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 250,000 250,000

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 25,000 25,000

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek 1,000 1,000

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11. Egyéb működési bevételek 5,000 5,000

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 1,000,000 1,000,000

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1,000,000 1,000,000

2.4.   2.3-ból EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 1,381,000 1,381,000

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 112,414,746 112,414,746

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1,221,077 1,221,077

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 111,193,669 111,193,669

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 113,795,746 113,795,746

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 112,458,746 112,458,746

1.1. Személyi  juttatások 84,404,809 84,404,809

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13,236,114 13,236,114

1.3. Dologi  kiadások 14,817,823 14,817,823

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 1,337,000 1,337,000

2.1. Beruházások 1,337,000 1,337,000

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 113,795,746 113,795,746

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 18 0 18

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési 
szerv

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

Módosítás utáni 
2021.06.22.



9.3. melléklet

 Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 03

Összes bevétel, kiadás 01

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 2,725,000 2,725,000

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke 50,000 50,000

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 770,000 770,000

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak 1,900,000 1,900,000

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11. Egyéb működési bevételek 5,000 5,000

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.   2.3.-ból EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 2,725,000 2,725,000

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 152,057,139 1,820,000 153,877,139

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 720,177 720,177

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 151,336,962 1,820,000 153,156,962

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 154,782,139 1,820,000 156,602,139

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 154,132,139 1,820,000 155,952,139

1.1. Személyi  juttatások 124,722,743 124,722,743

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19,375,006 19,375,006

1.3. Dologi  kiadások 10,034,390 1,820,000 11,854,390

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 650,000 650,000

2.1. Beruházások 650,000 650,000

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 154,782,139 1,820,000 156,602,139

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 31 0 31

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési 
szerv

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

Módosítás utáni 
2021.06.22.



9.3.1. melléklet

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 03

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 2,725,000 2,725,000

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke 50,000 50,000

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 770,000 770,000

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak 1,900,000 1,900,000

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11. Egyéb működési bevételek 5,000 5,000

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.   2.3.-ból EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 2,725,000 2,725,000

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 152,057,139 1,820,000 153,877,139

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 720,177 720,177

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 151,336,962 1,820,000 153,156,962

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 154,782,139 1,820,000 156,602,139

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 154,132,139 1,820,000 155,952,139

1.1. Személyi  juttatások 124,722,743 124,722,743

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19,375,006 19,375,006

1.3. Dologi  kiadások 10,034,390 1,820,000 11,854,390

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 650,000 650,000

2.1. Beruházások 650,000 650,000

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 154,782,139 1,820,000 156,602,139

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 31 0 31

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési 
szerv

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

Módosítás utáni 
2021.06.22.



9.4. melléklet

 Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje 03

Összes bevétel, kiadás 01

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 42,453,658 42,453,658

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1,100,000 1,100,000

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak 32,320,203 32,320,203

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 9,023,455 9,023,455

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11. Egyéb működési bevételek 10,000 10,000

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.   2.3.-ból EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 42,453,658 42,453,658

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 66,177,825 3,763,422 69,941,247

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele -2,105,126 3,763,422 1,658,296

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 68,282,951 68,282,951

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 108,631,483 3,763,422 112,394,905

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 108,181,483 3,763,422 111,944,905

1.1. Személyi  juttatások 35,015,213 35,015,213

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,438,833 5,438,833

1.3. Dologi  kiadások 67,727,437 3,763,422 71,490,859

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 450,000 450,000

2.1. Beruházások 450,000 450,000

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 108,631,483 3,763,422 112,394,905

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 12 0 12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési 
szerv

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

Módosítás utáni 
2021.06.22.



9.4.1. melléklet

 Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje 03

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 42,453,658 42,453,658

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1,100,000 1,100,000

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak 32,320,203 32,320,203

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 9,023,455 9,023,455

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11. Egyéb működési bevételek 10,000 10,000

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.   2.3.-ból EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 42,453,658 42,453,658

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 66,177,825 3,763,422 69,941,247

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele -2,105,126 3,763,422 1,658,296

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 68,282,951 68,282,951

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 108,631,483 3,763,422 112,394,905

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 108,181,483 3,763,422 111,944,905

1.1. Személyi  juttatások 35,015,213 35,015,213

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,438,833 5,438,833

1.3. Dologi  kiadások 67,727,437 3,763,422 71,490,859

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 450,000 450,000

2.1. Beruházások 450,000 450,000

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 108,631,483 3,763,422 112,394,905

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 12 0 12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési 
szerv

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

Módosítás utáni 
2021.06.22.



9.5. melléklet

 József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 04

Összes bevétel, kiadás 01

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 1,695,500 1,695,500

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1,650,000 1,650,000

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 40,500 40,500

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11. Egyéb működési bevételek 5,000 5,000

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.   2.3.-ból EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 1,695,500 1,695,500

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 43,041,497 660,400 43,701,897

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2,621,155 2,621,155

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 40,420,342 660,400 41,080,742

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 44,736,997 660,400 45,397,397

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 43,586,997 43,586,997

1.1. Személyi  juttatások 16,579,791 16,579,791

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,635,628 2,635,628

1.3. Dologi  kiadások 24,371,578 24,371,578

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 1,150,000 660,400 1,810,400

2.1. Beruházások 1,150,000 660,400 1,810,400

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 44,736,997 660,400 45,397,397

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 5 0 5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési 
szerv

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

Módosítás utáni 
2021.06.22.



9.5.1. melléklet

 József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 04

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02

Adatok forintban

Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

A B C D E=C±D

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 1,695,500 1,695,500

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1,650,000 1,650,000

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 40,500 40,500

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés

1.11. Egyéb működési bevételek 5,000 5,000

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.   2.3.-ból EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 1,695,500 1,695,500

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 43,041,497 660,400 43,701,897

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2,621,155 2,621,155

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 40,420,342 660,400 41,080,742

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 44,736,997 660,400 45,397,397

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 43,586,997 43,586,997

1.1. Személyi  juttatások 16,579,791 16,579,791

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,635,628 2,635,628

1.3. Dologi  kiadások 24,371,578 24,371,578

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 1,150,000 660,400 1,810,400

2.1. Beruházások 1,150,000 660,400 1,810,400

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 44,736,997 660,400 45,397,397

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 5 0 5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0

Költségvetési 
szerv

Feladat 
megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás 
(±)

Módosítás utáni 
2021.06.22.



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/4976-4/2021.

E l ő t e r j e s z t é s

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 29-én tartandó
rendkívüli ülésére a polgármester 2021. évi szabadságának ütemezéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A  polgármester,  alpolgármester  foglalkoztatási  jogviszonyára  vonatkozó  különös
rendelkezések  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  (a
továbbiakban: Kttv.) VII/A. Fejezete értelmében az alábbiak:
„225/A.§ (1) A főállású polgármester  foglalkoztatási  jogviszonya a képviselő-testület  és a
polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos
közszolgálati  jogviszony.  A  polgármester  tekintetében  a  képviselő-testület  gyakorolja  a
munkáltatói jogokat.”

„225/J.§ (1) A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és
kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.”

A fentiekre  való tekintettel  a  polgármester  szabadságával  kapcsolatos,  a  Kttv.225/C.§-ban
részletezett tennivalók a Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. 

„225/C.§ (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult. 
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester  szabadságának  ütemezését.  A  szabadságot  az  ütemezésben  foglaltaknak
megfelelően  kell  kiadni,  valamint  igénybe  venni.  A  polgármester  a  szabadság
igénybevételéről  a  képviselő-testületet  a  következő  ülésen  tájékoztatja.  A  polgármester  a
szabadságot  az  ütemezéstől  eltérően  csak  előre  nem látható,  rendkívüli  esetben,  vagy  az
igénybevételt  megelőzően  legkésőbb  tizenöt  nappal  megtett  előzetes  bejelentést  követően
veheti igénybe. 
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján kell megállapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


A  szabadság  kiadásának  időpontját  –  a  polgármester  előzetes  meghallgatása  után  –  a
szabadságolási  terv  alapján  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  (képviselő-testület)  határozza
meg. 
A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.

A polgármester 2021. évi szabadsága (alap+pótszabadság) 39 munkanap.   

Javaslom,  hogy  a  képviselő-testület  tárgyalja  meg  az  előterjesztést  és  hagyja  jóvá  az
ütemezésnek megfelelően a 2021. évi szabadságom kiadását.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  mint  a  munkáltatói  jogkör
gyakorlója – a polgármester 2021. évi szabadság felhasználását a mellékelt ütemterv szerint
jóváhagyja. 
Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos

Gyenesdiás, 2021. június 24. 

   Gál Lajos
polgármester

Az előterjesztést készítette: Czibor Zoltánné jegyző

Törvényességi ellenjegyzés:    Czibor Zoltánné
jegyző





1. melléklet

SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2021. év

Név: Gál Lajos

Év/megállapított összes
szabadság

Hónap
Igénybe venni kívánt napok

száma adott hónapban

2021. év
39 munkanap

január -

február -

március -

április -

május -

június 10

július 10

augusztus 10

szeptember 9

október -

november -

december -

Gyenesdiás, 2021. június 24.

                Gál Lajos 
polgármester
(munkavállaló)

Az ütemterv a munkáltató által jóváhagyásra került.


	GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
	 83/312-737, fax: 83/314-550

	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a Gyenesdiási Turisztikai Egyesülettel 2016. február 19-én létrejött megállapodást felülvizsgálta, és az alábbi módosításokkal elfogadja:
	
	Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 118 352 519,- HUF
	1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a Gyenesdiás 1338/29 hrsz-ú, 274 m2 nagyságú, „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú ingatlant tulajdonosa nyilatkozata alapján tulajdonába fogadja.
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