
Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
 
Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Pétervására Város önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzaton belül önállóan működő valamint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervekre is.  

 
1. § 

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
 bevételi főösszege:                 984.454 ezer Ft 
 kiadási főösszege:              1.122.108 ezer Ft  
 hiánya (bevételek és kiadások egyenlege):         137.654 ezer Ft 

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 
előző évi pénzmaradvány összege:            92.946 ezer Ft 
ebből: - működési célú pénzmaradvány:                                   6.191 ezer Ft 

                      - felhalmozási célú pénzmaradvány:                            86.755 ezer Ft 
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 
 Kiegészítő (rendkívüli) támogatás (működési)    44.708 ezer Ft 

 
2. § 

A 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. 
melléklet tartalmazza. 

 
3. § 

(1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg: 
Intézményi működési bevétel     138.461 ezer Ft 
Sajátos működési bevétel       46.078 ezer Ft 
Önkormányzat költségvetési támogatása   413.481 ezer Ft 
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel      59.505 ezer Ft 
Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás  értékű bevétel      270.710 ezer Ft 
Támogatási kölcsön visszatérülés             20 ezer Ft 
Hitelfelvétel                                                                            33.515 ezer Ft 
Előző évi pénzmaradvány       92.946 ezer Ft 
Intézmény finanszírozás       67.392 ezer Ft. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket intézményenként a 6. melléklet tartalmazza. 

 
4. § 

(1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg: 
Önkormányzat működési kiadása  439.210 ezer Ft 
      ezen belül: személyi juttatások   190.602 ezer Ft 
              munkaadókat terh. jár.            38.026 ezer Ft 
              dologi jell. kiadások  210.581 ezer Ft 
Végleges pénzeszköz átadás   330.762 ezer Ft 
     ezen belül:   működési célú             329.832 ezer Ft 

 felhalmozási célú               930 ezer Ft 
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Felhalmozási kiadások   106.108 ezer Ft 
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés    83.689 ezer Ft       
Tartalékok        94.947 ezer Ft 
Intézmény finanszírozás        67.392 ezer Ft 
(2) Pétervására Város Önkormányzata 2015. évi tartalékai: A Pétervására és környéke 
szennyvíz beruházási társulás céltartaléka, 94.947 ezer Ft felhalmozási jellegű.  
(3) A tartalékkal a Pétervására és környéke szennyvíz beruházási társulás rendelkezik. 
(4) A speciális céljellegű támogatások államháztartáson kívüli szervezetek és személyek 
részére, csak elszámolási kötelezettséggel, külön szerződés alapján folyósítható. Közzététele a 
www.petervasara.hu honlapon történik.  
A képviselőtestület döntése alapján támogatásban részesíthető szervezetek  
 Pétervására Sportegyesület labdarúgás:  4.957 ezer Ft (működési) 
            sakk:     250 ezer Ft 
            karate     250 ezer Ft 
            röplabda     250 ezer Ft 
           asztalitenisz            200 ezer Ft 
           motor-sport    150 ezer Ft 
           túra                         100 ezer Ft 
           kerékpár                 100 ezer Ft 
 PETIFE        150 ezer Ft 
 Pétervásárai Sporthorgász Egyesület     300 ezer Ft 
            Polgárőr Egyesület                                           400 ezer Ft 
            Galambász Egyesület                                         30 ezer Ft 
 Nyugdíjasok pétervásárai szervezete     100 ezer Ft 
            Észak-Hevesi 33 Leader Egyesület                  600 ezer Ft 
 Egyéb (egyéb alapítv., lovasnap, mentők)        350 ezer Ft 
 AVIPE         450 ezer Ft 
 
(5) A kiadási előirányzatot az önkormányzat önállóan működő valamint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belüli kiemelt előirányzatonként a 2/1-14. 
melléklet részletezi. 

5. § 
Az önkormányzat kiemelt beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. 
melléklet tartalmazza. 

6. § 
Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek éves létszámkeretét 
(álláshelyeket) a rendelet 8. melléklete határozza meg. 

 
7. § 

Az étkezési nyersanyagnormát és a térítési díjakat a 9. melléklet tartalmazza 
 

8. § 
(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad 
pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről. 
(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a 
képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. 
Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később 
rendelkezik a testület. 
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(3) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti 
átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve 
létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) 
a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.   
(4) 2015. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a 
polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok 
szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan 
teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e 
rendelet tartalmazza. 

9. § 
 
2015. évben Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben 
meghatározottak szerint: 
(1) A köztisztviselők illetményalapja  38.650 Ft. 
(2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000 Ft. 

 
Módosuló önkormányzati rendeletek 

10. § 
(1) Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat intézményeiben 
folyó étkeztetésről, a nyersanyagnormákról, a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási 
formák szabályairól szóló 12/2011 (IV. 29.) rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 9. 
melléklete lép. 
(2) Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének a polgármester juttatásairól, 
valamint a helyi önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és 
költségtérítéséről 25/2014.  (XI.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„4. § 
(1) A Képviselőtestület a települési képviselők havi tiszteletdíját 70.000,-Ft-ban állapítja meg 
(alapdíj). 
(2) A képviselőtestület állandó bizottsági elnökeinek havi tiszteletdíja 90.000,- Ft 
(3) A képviselőtestület állandó bizottságai nem képviselő tagjai tiszteletdíja 15.000,-Ft 
(5) A képviselőtestület a társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját a Mötv. 80. 
§ (2) bekezdésben meghatározott 157.010,- Ft helyett – a társadalmi megbízatású 
alpolgármester írásban benyújtott kérése alapján – 115.000,- Ft-ban határozza meg.” 

 

Záró rendelkezések 

11. § 
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet 10. § -ában meghatározott rendelkezései 2015. március 1-től lépnek hatályba. 
 
Pétervására, 2015. február 12. 
 
 

Eged István       Dr. Varga Attila 

             polgármester       jegyző  
 
 

 



   

9. sz. melléklet a    /2015. (II. .) rendelethez 
 

 
a nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak meghatározásáról 

 
 Nyersanyag 

norma 
Rezsi 

költség 
(Ft-ban) 

Térítési 
díj áfával 
(Ft-ban) 

1.) Általános iskola 
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok) 
- tízórai, ebéd, uzsonna 
- ebéd 
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50% 
- tízórai, ebéd, uzsonna 
- ebéd 
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. 
osztály GYVT. ingyenes 
- tízórai, ebéd, uzsonna 
- ebéd 

 
 

339 
232 

 
339 
232 

 
 

339 
232 

 
 

360 
247 

 
360 
247 

 
 

360 
247 

 

 
 

430 
295 

 
215 
148 

 
 
0 
0 

 
2.) Óvodai nevelés: 
1-2 gyerekes család ( teljes térítési díj)  
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50% 
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes 

 
 

276 
276 
276 

 
 

303 
303 
303 

 
 

350 
175 
0 

    
3.) Szociális intézmény  
Szociális étkeztetés 
Időskorúak Otthona (bentlakásos intézmény) 

 
271 
529 

 
351 
578 

 
695 
1405 

4.) Vendég étkezés 271 351 790 
5.) Társönkormányzatoknak és 
intézményeknek számított árak (konyhai 
számlázás) 
Szociális étkeztetés, alkalmazott, vendég 
Szociális otthon 

 
 
 

271 
529 

 
 
 

351 
578 

 
 
 

622+168 
1107+299

 
    
 
 

 

 

                                                           
 A térítési díjaknál az óvodai, a vendég, alkalmazotti és szociális étkezés valamint az általános iskolai 
étkezés 27 %-os ÁFÁ-t tartalmaz. 


