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JAVASLAT  

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

2016. ÉVI GAZDASÁGI TERVÉRE 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Képviselő-

testület minden év november 30-ig meghatározza a következő évre vonatkozó gazdasági 

tervét.  
 

A 2016. évi költségvetés előkészítő szakaszában a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény áll rendelkezésre. 

A gazdasági terv az elképzelések nagyvonalú megfogalmazását és az elérni kívánt célok 

meghatározását tartalmazza. 
 

2016. évben is önkormányzatunk gazdálkodását meghatározó legfontosabb feladatunk: 

 - az intézményhálózat, városüzemeltetés biztonságos megtartása és működtetése, 

 - a város fejlődését elősegítő pályázatok előkészítése.  

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit a feladatfinanszírozás és a helyi adóbevételeink nagysága 

határozza meg. Előrevetítve továbbra sem tervezhető számottevő felhalmozási bevétel, hiszen 

jelenleg sincs érdeklődés az eladható földterületeink és telkeink iránt.  

 

A stabilitási törvény előírásai szerint hitelfelvétel nem tervezhető, folyószámla-hitel is csak 

adott gazdasági éven belül használható, állománya év végén nem lehet. 

 

A költségvetési rendelet elkészítése során számba kell venni mindazon bevételeket és 

kiadásokat, amelyek:  

- az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak,  

x  



 

 

- jogszabályon alapulnak,  

- szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak,  

- a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak,  

- az Önkormányzat vagyonának hasznosításával függnek össze.  

 

Az előirányzatokat úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák az intézményeknél a 

feladatellátást, illetve az előírt követelményeket. 

 

 

 

Feladatok főbb területenként: 

 

1. A létszám, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 2015. évi tervezési feltételei 

 

Létszám tervezése: 

- létszám csak akkor tervezhető, ha a munkaköri csoportra vetített átlag szerinti személyi 

juttatási előirányzata és járulékai rendelkezésre állnak. Létszám személyi juttatási 

előirányzat nélkül nem tervezhető.  

- a tervezés során jogszabályban meghatározott illetményalappal/alapilletménnyel és a 

közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni. 

 

A munkaadókat terhelő járulékokkal és a szociális hozzájárulási adóval a hatályos 

jogszabályok alapján kell számolni, megtervezni az előirányzatot. 

 

2. A dologi kiadások tervezése 

 

A dologi kiadásokat a 2015. évi eredeti előirányzatból és a 2015. évi döntésekből kiindulva 

kell megtervezni.  

A dologi kiadások előirányzata a determinációkból, a saját bevételek növekményéből, 

továbbá az egyéb, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból növelhető. 

 

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 

2015. március 1-től megszűnt a foglalkoztatást helyettesítő, az időskorúak járadéka és az 

ápolási díj önkormányzatot terhelő kifizetés biztosítása (Kormányhivatalok látják el ezen 

feladatokat). A lakhatási támogatás és az egyéb rászorultságtól függő szociális segélyek 

tervezhetőek.  

 

4. Felhalmozási kiadások tervezése 

 

Tervezésük a Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoporton belül, takarékossági, 

rangsorolási szempontok érvényesítésével, a tényleges közgazdasági tartalom szerinti 

rovatokon történik.  

 

5. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi tervezése 

 

- A fejezeti kezelésű előirányzatokat az egységes rovatrend szerint kell megtervezni. 

- A tételes, jogcímre kapott támogatási többletet más jogcímre csak az 

államháztartásért felelős miniszter jóváhagyásával lehet átcsoportosítani. 

- Át kell tekinteni az érintett feladat szabályozását és vizsgálni kell az érintett 

tevékenység közfeladat jellege fenntartásának indokoltságát vagy a feladatellátás 



 

 

szűkítésének lehetőségét, továbbá a feladatot ellátó társaságok szervezeti 

formájának és szervezeti kereteinek módosítását.  

 

6. Európai uniós tagsággal összefüggő kapcsolatok tervezése 

 

- Az EU forrás, a kapcsolódó központi költségvetési támogatás megtervezésekor a 

várható tényleges kifizetéseket és a hozzájuk kapcsolódó bevételeket 

(pénzforgalom) kell figyelembe venni. Ezt az elvet az előirányzat-csoportok 

(felhalmozás, működés) tervezésekor, illetve elszámolásuk érdekében – az évközi 

könyvelés során is érvényesíteni kell. 

- Az EU forráshoz kapcsolódó központi költségvetési támogatásként csak az adott 

program/projekt szempontjából elszámolható költségek kiadásait, illetve 

jogszabály, Korm. határozat szerint kötelezően biztosítandó kiadást lehet tervezni.  

 

Mindezek szükségessé teszik a racionális és takarékos feladatellátást. A költségvetési 

lehetőségek függvényében elképzelhető, hogy olyan átalakításokra is szükség lesz, amelyek a 

feladatellátásokat a jelenleginél is hatékonyabbá teszik. A racionalizálás néhány nem kötelező 

önkormányzati feladat finanszírozási felülvizsgálatának igényét vetheti fel.  

 

Az előirányzatokat az érvényes államháztartási és ágazati jogszabályok rendelkezéseire 

figyelemmel, a takarékosság és a célszerűség követelményeit biztosítva kell megtervezni. 

 

A bevételek tervezése során az elérhető összegek reális felmérésére kell törekedni. 

 

A kiadások tervezése során a tartalmi feladatok finanszírozására kell hangsúlyt fektetni, 

járulékos kiadások (pl. tanácsadói költségek) csak a feltétlenül indokolt mértékben terhelhetik 

a költségvetést. 

 

Jelenleg nincs az önkormányzatnak áthúzódó pályázata, azonban szükséges szem előtt tartani, 

hogy további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően 

rendelkezésre álló források függvényében lehetséges, prioritást kell, hogy élvezzen a 90%, 

illetve ennél magasabb támogatási intenzitású pályázatokon való részvétel.  

 

A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek 

növelésének és a kiadások hatékony hasznosulásának lehetőségeit.  

Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján 

kell kialakítani.  

 

A helyi önkormányzat - mint az államháztartás egyik alrendszere - költségvetésével 

nettó módon kapcsolódik a központi költségvetéshez, mivel a központi költségvetésben 

csak azok a támogatások, hozzájárulások jelennek meg, amelyeket az Országgyűlés a 

költségvetési törvényben az adott évre jóváhagy az önkormányzatok részére. Ebből 

következik, hogy az önkormányzatok teljes költségvetése nem része a központi 

költségvetésnek, csak az átengedett adók, normatív hozzájárulások, céltámogatások, melyek 

központosított előirányzatok formájában jelennek meg. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A 2016. évi költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó,  

önkormányzatunkat érintő feladatok 

 

Továbbra is központi elvárás, egyben pénzügyi kényszer is, hogy az önkormányzatoknak a 

saját bevételi forrásaik növelésére és a kiadások szűkítésére kell törekedni.  

 

Saját bevételek  

 

A Képviselő-testület a költségvetési rendelete összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi 

forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az önkormányzatokat.  

 

Ezek keretében a helyben képződő bevételeken belül:  

- intézményi működési bevételek: az ellátott feladatok, illetve az élő szerződések határozzák 

meg. Tartalmazza az intézményi ellátás díjait, alkalmazottak térítését, az alaptevékenységgel 

összefüggő szolgáltatások bevételeit, bérleti díjbevételeket. 

- helyi adók: iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, építményadó. 2015-től 

törvényi lehetőség van arra, hogy saját hatáskörben a Képviselő-testület új adónemként 

települési adót vezessen.  

 

A bevételek tervezésekor meg kell vizsgálni: 

- adóbevételek mértékét,  

- átengedett központi adókat (gépjármű adó 40%-a, talajterhelési díj),  

- felhalmozási és tőkejellegű bevételeket, 

- működési célú pénzeszköz átvételt a hatályban lévő előírások figyelembevételével,  

- beruházási célú pénzeszköz átvételt a megkötött támogatási szerződések alapján, 

- a kölcsönök visszatérülését a megállapodásokban rögzítettek figyelembevételével. 

 

Adóbevételekre vonatkozó tájékoztatás 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása és rendelkezései 

alapján megalkotta a helyi adókról szóló 20/2015. (IX. 21.) számú önkormányzati rendeletét 

(a továbbiakban: rendelet). A Htv. 6. § a) pontja szerint az önkormányzat adó megállapítási 

joga többek között arra is kiterjed, hogy a már bevezetett helyi adót módosítsa, valamint a 

helyi adók mellett un. települési adókat vezethessen be.  

 

A helyi adók rendszerét a 20/2015. (IX. 21.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. A 

rendelet szerint, az abban nem szabályozott minden más esetben a Htv. és az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Htv 6. 

§ c) pontja alapján a hasznos alapterület szerint számított építményadóra, iparűzési adóra, 

valamint adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként megállapított magánszemélyek 

kommunális adójára vonatkozó törvényi felső mértékek 2005. január 1-jétől a KSH által 

közzétett fogyasztói árszínvonal változással - 2003. évtől kezdődően az adóévet megelőző 

második évig eltelt évek inflációs adatával korrigálva - valorizálhatóak. 

 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a értelmében a 

helyi adófizetési kötelezettség növekedését eredményező adórendeletet, annak 

hatálybaléptetését megelőzően 30 nappal ki kell hirdetni. Erre tekintettel, ha az önkormányzat 

az adórendelet módosítását 2016. január 1-jétől hatályba kívánja léptetni, akkor azt 2015. 

december 1-ig ki kell hirdetnie. 

 



 

 

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet szerint: 

- az építményadó mértéke 1.100,-Ft/m2. Számításaink szerint 2016. évben 55 M Ft 

várható. Előző évhez képest alapterület-csökkenés következett be. 

Minden 100,-Ft/m2 mértékváltoztatás 5,5 M Ft bevételváltozást eredményez.  
 

- a magánszemélyek kommunális adójának mértéke 5.000,-Ft/év. Adómérték 

változtatása nélkül 2016. évre a várható bevételünk közel 10 M Ft. 

Adótárgyanként minden 500,- Ft mértékváltoztatás 1 M Ft bevételváltozást 

eredményez.  

 

- az iparűzési adó mértéke az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

szerinti maximális 2 %. Településünkön is ez az adómérték került megállapításra. 

2016. évre vonatkozóan várható bevételünk 221 M Ft. Ezen adónem esetében az 

adózók részéről adóelőleg módosítás történt, ezáltal már most látható, hogy 

kevesebb bevétellel számolhatunk. Minden 0,1 %-kal történő csökkentése 11 M Ft 

bevételcsökkenést eredményez. 

 

Jelenleg a következő évre vonatkozó törvényi felső határok még nem ismertek. Városunkban 

a 2015. évi felső mértékek az iparűzési adó és az építményadó tekintetében elérik a maximális 

mértéket.  

 

Fontos megjegyezni, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény (Stab.tv.) 32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, 

az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály elfogadása 

és hatálybaléptetése között legalább 30 napnak el kell telnie.  

 

Állami támogatások  

 

2013. január 1-jétől feladatfinanszírozási rendszer került bevezetésre, melyből adódóan a 

normatív hozzájárulásokat, támogatásokat felváltották a helyi önkormányzatok általános 

működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó hozzájárulások.  

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:  

a., Önkormányzati hivatal működésének támogatása.  

b., Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 

- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása,  

- Közvilágítás fenntartásának támogatása,  

- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása,  

- Közutak fenntartásának támogatása, 

- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, 

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.  

A fenti támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat 

számított bevétele. A számított  bevétel a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-a, a 

meghatározott differenciális szerint.  

 

A feladatfinanszírozási rendszerrel kapcsolatban a Mötv. 117-118. §-aiban tartalmaz 

előírásokat, melyek közül a költségvetés tervezésénél a legfontosabbak:  

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó - a feladatot meghatározó - 

jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú 

támogatással biztosítja.  

A támogatás biztosításának szempontjai:  

a. takarékos gazdálkodás,  



 

 

b. a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,  

c. az önkormányzat tényleges saját bevétele. 

A központi költségvetés önkormányzatunk számára várhatóan az alábbi jogcímeken biztosít 

támogatást:  

- óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők 

bértámogatása,  

- óvodaműködtetési támogatás,  

- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása,  

- hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz,  

- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai, (ágazati pótlékkal növelten) 

- szociális étkeztetés,  

- házi segítségnyújtás,  

- gyermekek napközbeni ellátása. 

 

Felhalmozási bevételek 

 

A vagyonhasznosításból származó bevételre az értékesíthető vagyonelemeink lehetőséget 

biztosítanának, azonban a gazdasági válság kilátásai reális esélyt erre vonatkozóan nem 

biztosítanak. Kockázatos az ilyen irányú bevételek tervezése, kellő óvatossággal való 

tervezésre azonban szükség van. Szükséges és egyben jogszabályi előírás is mind a bevételek, 

mind a kiadások teljeskörű számbavétele.  

 

Működési kiadások  

 

A Képviselő-testület elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő 

intézményhálózat jelenlegi színvonalú működtetéséhez - hatékony és célszerű feladatellátás 

mellett takarékos gazdálkodással - szükséges feltételek, források biztosítása.  

 

2016. évi költségvetés készítéséhez jelen ismereteink szerinti információk:  

 

1. A Képviselő-testület 2016. évre vonatkozóan intézményhálózatának átalakításával 

jelen tervezési szakaszban nem számol. 

2. A Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás keretében 

működik a Családgondozó Központ, mely kötelező feladatellátás keretében végzi a 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait Sajópálfala község 

vonatkozásában is.  

Jogszabályváltozás következtében 2016. január 1-étől a települési önkormányzat 

részére (Felsőzsolca) csak abban az esetben nyújtható támogatás a feladatellátásra, 

amennyiben a közös hivatalhoz tartozó település közös hivatala részére is ellátja a 

szolgáltatást. (Sajópálfala–Sajóvámos Közös Hivatalához tartozik 2015. január 1-től.) 

Jelenleg erre vonatkozóan nem ismert Sajóvámos döntése, de dönthet úgy: 

- Sajóvámos is az érintett feladatokkal Felsőzsolcai Társuláshoz csatlakozik. 

- Sajóvámos nem csatlakozik, ezért a Szociális Társulásunk meg kell, hogy szűnjön. 

Ezáltal nem leszünk jogosultak a társulási emelt normatívára, ami kb. 10-15 M Ft 

bevételkiesést és kiadásnövekedést jelent.  

3. Fontosnak tartjuk, ismerve a 2016-2020. között tervezett fejlesztési irányelveket, 

nagyságrendileg 10-15 M Ft pályázati önrész elkülönítését.  

4. 2015. december 31-ével megszűnik a MIVIZ Zrt-vel kötött víz-, csatornaszolgáltatás 

koncessziós szerződése. Folyamatban van a tevékenységre vonatkozó pályázat 

előkészítése, azonban amennyiben erre vonatkozóan nem történik meg 2016. január 1-

ével az új koncessziós szerződés megkötése, (jogszabály előírása szerint ebben az 



 

 

esetben az Energetikai Hivatal jelöl ki feladatellátót, térítésmentesen) úgy 15 M Ft 

bevételkieséssel kell számolni, amely a víz-, csatornarendszer felújításához nyújtott 

fedezetet.  

5. A helyi adókról szóló törvény értelmében 2015. január 1-étől a helyi iparűzési adó 

bevételekből a hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásaira, 

járulékaira valamint szociális juttatásokra fordítható összeg csak az adott évi központi 

költségvetésből biztosított – beszámítással csökkentett támogatási összeg mértékéig 

terjedhet.  

6. Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságai vonatkozásában 

csak a 2015. évi eredeti előirányzatát kívánja biztosítani.  

7. Az átláthatóbb tervezés miatt javaslom, hogy 2016-ra vonatkozóan kerüljön 

megtervezésre Támogatási alap, amely a civil szervezetek pályázati úton való 

támogatását biztosítaná, egyben fontos lenne, hogy ez a forrás már a költségvetés 

elfogadását követően kiírásra, elbírálásra kerüljön. 

 

A Képviselő-testület – figyelembe véve anyagi lehetőségeit– ismételten felülvizsgálja a 

kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát, megvizsgálja az önként vállalt feladatok 

költséghatékonyságát és szükségszerűségét.  

 

A Képviselő-testület költségvetési rendeletének megalkotása során az ismert kötelezettségeit 

számszerűsíti, melyen belül kiemelt figyelmet fordít arra, hogy:  

1. A bérköltség tervezésekor létszámnövekedés kizárólag feladatbővülés esetén 

tervezhető. 

2. A Képviselő-testületnek a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös 

tekintettel a Munka Törvénykönyvére és a közalkalmazottak, valamint a 

köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, 

forrásokat biztosítania kell.  

3. Az állam által támogatással fedezett feladatokat - lehetőség szerint - az állam által 

elismert és finanszírozott működési költségkeretek között oldja meg.  

 

Összegezve: 

 

A gazdasági terv összeállításánál a rendelkezésünkre álló információkat igyekeztünk 

közreadni, a jelenleg hatályos feladatfinanszírozási rendszert és érvényes szabályozást vettük 

figyelembe. Fő célkitűzésünknek továbbra is a működőképesség megtartása mellett 

városfejlesztés, munkahelyteremtés és az ipari terület bővítése.  

Szükséges a városüzemeltetés és intézmény-működtetés vonatkozásában a tervezett 

bevételekkel és a kiadásokkal való takarékos, átgondolt gazdálkodás, valamint a 

fejlesztésekhez kapcsolódóan minél nagyobb támogatási intenzitású pályázatokon való 

részvétel.  

A stabilitási törvény hitelfelvételre vonatkozó korlátozó előírásai miatt hiány csak saját forrás 

igénybevételével finanszírozható.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Felsőzsolca Város Önkormányzat 2016. évi 

gazdasági tervében megfogalmazottakat tárgyalja meg, járuljon hozzá a 2016. évi 

költségvetési tervezési munkák folytatásához.  

 

Felsőzsolca, 2015. október 11.  

 

                                                                                             Dr. T ó t h  Lajos 

                                                                                                 polgármester 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat 2016. évi gazdasági terve 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi gazdasági tervre vonatkozó 

előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az alábbiakról dönt: 

A Képviselő-testület a 2016. költségvetési kiadások alakulására vonatkozóan 

1. Helyi iparűzési adó 

 

a.) 2015. évi szinten (2 %) kell megtervezni 

b.) …. %-kal csökkentett mértékkel kell megtervezni. 

 

2. Magánszemélyek kommunális adója jelenleg 5.000.- Ft/adótárgy/év.  

 

a.) 2015. évi mértékkel kell tervezni (5.000.- Ft/adótárgy/év) 

b.)…..........Ft/év díjtétellel kell megtervezni. 

 

3.   Építményadó jelenlegi mértéke: 1.100.- Ft/m2.   

 a.) 2015. évi szinten (1.100.-Ft/m2) 

 b.) ……. Ft/m2 mértékkel kell megtervezni 

 

4.   Települési adó bevezetésének lehetősége: 

a.) továbbra sem kerül települési adó bevezetésre 

b.) …….. elnevezésű adó kerül bevezetésre  ………… - Ft összegben. 

 

Egyéb bevételek 

 

1. Építési telek értékesítési ára:                        

 a.) 2015. évi szinten kell megtervezni. 

(Az építési telkek minimum értékesítési ára a legalább 5 éve felsőzsolcai lakóhellyel 

rendelkezők számára 2.400.-/Ft/m2 + ÁFA, más személyeknek 4.000.-Ft/m2 + ÁFA 

összeg úgy, hogy egy ember csak egy telket vásárolhat és 4 éven belül azon építkezni 

kell.)  

 

  b.) A Képviselő-testület ………..Ft +Áfa-t határoz meg értékesítési árként.  

 

2. Az intézményi étkezési nyersanyag-költségeket a tervezés időszakában: 

a. nem kívánja a Képviselő-testület módosítani, 2015. évi szinten kell tervezni. 

       Ft+ÁFA/nap 

Ellátottak  

Óvodások tízórai 60 

Óvodások ebéd 176 

Óvodások uzsonna 58 

Idősek Klubja 451 

Intézményi dolgozók 425 

Vendég étkezők 470 

Egyházi fenntartási iskolákban dolgozók 425 

b. ……………….. .- Ft díjtétellel kell meghatározni.  



 

 

3. Bérleti díjakat (Mályi üdülő, szolgálati lakások, üzlethelyiségek bérleti díja)  

 

a. 2015. évi szinten kell tervezni.  

   Ft+ÁFA/fő/nap 

Megnevezés  

Önkormányzati dolgozók részére  

Felnőtteknek 1 598  

Gyermekek (18 éves korig) 1 144 

Sátras elhelyezés 569 

Kívülállók részére  

Felnőtteknek 1 827 

Gyermekek (18 éves korig) 1 371 

Sátras elhelyezés 802 

 

    Ft/fő/nap 

Megnevezés  

Önkormányzati dolgozók részére  

1 napi, szállás nélkül 4 670 

Kívülállók részére  

1 napi, szállás nélkül 12 455 

 

 A díjtételek ÁFA-t nem tartalmaznak, TAM tevékenység. 

 

b. …….- Ft díjtétellel kell meghatározni. 

 

4. A Városi Könyvtár beiratkozási díját: 

 

a. nem kívánjuk emelni.  

az állandó felsőzsolcai lakóhellyel rendelkezőknek ingyenes, a nem 

felsőzsolcaiaknak: 

 

   Ft +ÁFA 

Megnevezés  

Felnőtteknek  858.- 

Diákoknak 429.- 

Nyugdíjasoknak 429.- 

 

b. ………………..Ft összegben kerül meghatározásra. 

 

5. FIZ területén lévő önkormányzati földek minimum értékesítési árát: 

a. nem kívánjuk változtatni. (Jelenleg a minimum értékesítési ára 500.-Ft+ÁFA/m2-

ban van meghatározva.)  

b.  …………. Ft/m2 értékesítési árban kerül meghatározásra. 

 



 

 

A Képviselő-testület a 2016. költségvetési kiadások alakulására vonatkozóan: 

1. A 2016. évi költségvetésben új fejlesztési kiadásokat nem tervez, pályázati önrész 

biztosítására 15 M Ft elkülönítését javasolja.  

 

2. 2016. évben csak a 90%, vagy annál magasabb támogatási intenzitású pályázatok 

benyújtása történhet.  

 

 3.A 100 % önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatása: 

 

 a. 2015. évi szinten történjen  

 b. …….. .- Ft összeggel kerüljön meghatározásra. 

 

4. A Felsőzsolcai Városi Sport Club részére 2 500 E Ft támogatást biztosít  

    (2 000 E Ft futball szakosztály, 500 E Ft kézilabda szakosztály). 

 

 

 

 

Felelős:    Dr. Tóth Lajos polgármester 

      dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: 2016. január 1-jétől, illetve a 2016. évi költségvetés készítésének időpontja 

 


