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Tárgy:  2018. évi költségvetés  

Előterjesztő:  Tóth László Gazdasági Bizottság elnöke 

  Kratancsik Anna és Balogh Viktória ügyintézők 

  dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester 

 

Meghozandó döntések:  

 

1./Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 

megállapítására határozat 

2./ költségvetési rendelet 

3./ Közbeszerzési terv elfogadása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 24. §. (2.) bekezdése alapján Pázmánd Község 

Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásához az alábbi előterjesztést 

tesszük: 

 

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság a testületi ülést megelőző 

ülésen tárgyalja. A költségvetés a Királyi Konyha Gyermekeinkért és a Pázmándi Pitypang Óvoda 

és Bölcsőde intézmények vezetőivel egyeztetve lett. Az előterjesztéshez csatolásra került az 

egyeztetésről szóló jegyzőkönyv. A rendelet-tervezet benyújtását törvényes előkészítés, egyeztetés 

előzte meg. 

 

Pázmánd Község Önkormányzatának 2018. évi pénzügyi lehetőségei a 2017. évi C. tv. 

Magyarország 2018. évi költségvetéséről (továbbiakban Költségvetési törvény), valamint a helyi 

önkormányzatokat 2018. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról 

szóló, belügyminisztériumi portálon közzétett támogatások figyelembevételével és a helyi bevételi 

források felmérésével került kialakításra. 

 

A helyi önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállítása során a bevételek 

bemutatása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint az államháztartás 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően történt.  

 

A képviselő-testület a költségvetési rendeletében együttesen hagyja jóvá az önkormányzat, az 

önkormányzati hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szerveinek 

költségvetését, továbbá a jogi személyiségű – költségvetési szervként – önállóan működő társulásai 

költségvetését. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában előírtak szerint a helyi 

önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja  meg a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a   továbbiakban: Gst.) 45. 

§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott  jogszabályban meghatározottak 



szerinti saját bevételeinek, és a Gst. 3. § (1) bekezdése  szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési  évet követő három évre várható összegét. 

 

A törvényi felhatalmazások alapján a Kormány megalkotta az adósságot keletkeztető ügyletekhez 

történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) rendeletét, melyben 

meghatározásra került, hogy mely bevételek minősülnek saját bevételnek.  

 

A melléklet a becsült saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket a következő 3 évre 

vonatkozóan tartalmazza és megfelel a jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek. 

 

Az önkormányzat 2018. évben nem kíván hitelt felvenni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabályi kötelezettségének eleget téve fogadja el a 

határozatot és annak mellékletét, valamint a 2018. évi költségvetési rendeletét tárgyalja meg és 

hozza meg döntését. 

 

 

1.  saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 

megállapítására határozat 

Határozati javaslat: 

 

Pázmánd  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2018. (..  .) határozata 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről 

 

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évre és az azt követő évekre 

vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek várható összegét a határozat melléklete szerinti állapítja meg, valamint a 

mellékletnek megfelelően határozza meg az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében 

szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségek előirányzati összegét. 

 

Határidő:  2018. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős:  jegyző, polgármester,  

 

    

Határozat melléklete: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségének bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Költségvetési rendelet 

 

Rendelet tervezet: 

 

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  alábbi rendeletet alkotja 

 

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2018. (..  )  rendelete  

az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről 

 

a rendelet tervezet az előterjesztés része 

 

 

 

 

 

 

 

3.  A 2018. évi  közbeszerzési terv jóváhagyása 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.)  42. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján, az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején - 

legkésőbb március 31-ig – éves, összesített közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. 

A Kbt. 42. § (3) bekezdésében foglaltak szerint  „A közbeszerzési terv nem vonja maga után az 

abban  megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a 

közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 

közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 

módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát 

is.”   

 

A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános, ezért a 

település honlapján elérhetővé kell tenni és a helyben szokásos módon történő kihirdetéséről 

gondoskodni kell. 

 

A terv nem vonja maga után az abban felsorolt közbeszerzési eljárások lefolytatásának 

kötelezettségét, továbbá az Önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben 

foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre 

nem látható okból új közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a 

közbeszerzési tervet módosítani szükséges, a módosítás okát megfelelően indokolni kell.  

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatnak megfelelően 

fogadja el az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…./2018 (….)  határozata 

A 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról 

 

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi közbeszerzési tervről  a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő 

által 2018. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, 

beruházásokat kísérje figyelemmel.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, jegyző 

Tervezett 

közbeszerzés 

elnevezése, 

tárgya 

Közbeszerzés 

(becsült) 

értéke Ft 

(Nettó)  

A közbeszerzés pénzügyi forrásai (Ft) 

Közbeszerzés 

megkezdésének 

tervezett idő-

pontja 

 

A tervezett 

eljárás típusa 

Költség-

vetési 

támo-

gatás 

Saját 

forrás 

Eu. 

támoga

-tás 

Egyéb 

forrás 

  

TOP-3.1.1.-15-

FE1-2016-00015 

Fenntartható 

települési 

közlekedésfejleszt

és 

255+ 40 millió 

építési költség 

    2018. 

április 

113.§ szerint 

nyílt eljárás 

(112.§ (1) bek. 

b.) pontja 

TOP-3.2.1.-15-

FE1-2016-00051 

Ön kormányzati 

épületek 

energetikai 

korszerűsítése 

87 millió     2018. április 115.§ szerint 

nyílt eljárás 

TOP-1.2.1.-15-

FE1-2016-00009 

Az ország 

legnagyobb 

jezsuita 

birtokának 

újraálmodása 

40 millió     2018.  április 115.§ szerint 

nyílt eljárás 


