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Építész műszaki leírás 
- MUNKAKÖZI - 

 

Előzmények 

A Cifra istálló története: 

A Parádfürdői Cifraistálló 1880-ban épült. Építtetője Károlyi György helyi birtokos volt, tervezője Ybl 

Miklós. A gróf olyan istállót kért a tervezőtől, „amely párját ritkítja”. Elvárása teljesült. A páratlan 

szépségű épület ma is meghatározza környezetét, különleges építészeti alkotás, a település nagy 

kincse, országos műemlék. (Ennek tudatában kell a birtok fejlesztésével foglalkozni.) 1970-ben 

felújítást végeztek, és olajos kazánház, központi fűtés épült. 

 

A jelenlegi állapot ismertetése: 

Jelenlegi tulajdonos az MNV Zrt. 

Kezelő: NÉBIH 

Üzemeltető: Parád Nagyközség Önkormányzata 

A bírtok az alábbi helyrajzi számokon található: Hrsz 351 kb. 5600 m2, Hrsz 352 kb. 7000 m2, 

 Hrsz 354 kb. 1000 m2, Hrsz 355 kb. 4200 m2 Összes telek terület: kb. 17.800 m2 

 

Tervezett bővítés 

Az üzemeltető a telephely, „lovasbirtok” fejlesztését pályázat útján tervezi. Az igényeknek megfelelés, 

gazdaságosabb kihasználás érdekében, egy új, fedett lovarda megépítését szükségesnek tartja. 

Az új lovarda 20 x 40 m pályaméretű a szükséges nézőtérrel és kiszolgáló helyiségekkel együtt, összes 

alapterület: kb. 1285  m2. Az épület lényegében két épületegységből áll. A csarnok épület amely típus 

acélvázas csarnok, amelyben lovaglás, lovasbemutatók, lovagoltatás, lovasoktatás történik. 

A bejárati épületrész –fogadóépület- hagyományos szerkezetű, amely a „Cifra istálló” karakterét 

hordozza. Itt kap helyet a lovas váró, patamosó, mosdók, illetve az emeleten iroda, technikai helység 

és galéria (nézőtér). 

Ezzel a tervezett felújítással és bővítéssel egy minőségi, komplex szolgáltatásokkal rendelkező 

lovasbirtok megvalósítása válhat valóra. 

 

A tervezett fedett lovarda szerkezeti leírása 

A csarnok teherhordó szerkezet vasbeton pontalapozás, 3,6 m tengelytávolsággal épített acél 

keretszerkezet, fa szelemenekkel,a körítőfalak  deszkázattal burkolva . 

A bejárati épületrész hagyományos szerkezetű,tégla falazattal, vasbeton födémmel, fa 

fedélszerkezettel. 

A tetőfedés a csarnok épületrészen Lindab cserepes lemez, a fejépületen hódfarkú cserépfedés. 

A lovarda rész padlószerkezete kb: 40-50 cm szemcsés homokos feltöltés. 

 

Tervezett szolgáltatások.(pl.) 

- bértartás, tenyésztés kb. 40 férőhelyes Cifra istállóban  

- iskolai lovasoktatás helyi és vendég iskolás csoportok részére 

- lovastáborok, lovasturizmus, gyógylovagoltatás, lovasterápia 

- tereplovaglás, versenyszerű oktatás 

- kocsizás, téli lovasszánozás, Kocsimúzeum stb. 
 

 

Eger, 2015. 11. 

      Hoór  Kálmán 

            építészmérnök 

           É1-10-0013 
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Fotómelléklet – meglévő állapot 
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Előterjesztés 

Parád Nagyközség 2016 évi költségvetési elképzeléseinek megvitatásához 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Az Országgyűlés 2015. július 3.-án elfogadta Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvényt.  

A Kormány által prioritásként kezelt területek és fontosabb változások 2016. évben  

1, Családok helyzetének javítása 

- Fennmarad az egykulcsos adórendszer / 15 % /, s a gyermeket nevelő családokat 

továbbra is családi kedvezménnyel segíti a kormány, melynek mértékét  4 év alatt 

fokozatosan megdupláz.  

- Megmarad a házasságkötés és a gyermekvállalás adókedvezménnyel történő 

ösztönzése, és a gyed-extra is. 

- Elegendő forrást biztosít a kormány az otthonteremtési támogatások igénybevételéhez, 

mely már egy gyermek esetében is lehetővé teszi az igénybevételt. 

- A nyugdíjak és egyes jövedelempótló ellátások az infláció mértékével növekednek.  

- Nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer létrehozásával a rezsicsökkentés 

értékállóságának biztosítása 

 

2, Munkahely teremtés, a rászorulók támogatása 

- „ Segély helyett munkát „ elv további érvényre juttatása, hosszú távú cél a teljes 

foglalkoztatottság . Ennek jegyében 2016 évben is folytatódik a Start közmunka 

program. 

- Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra 

kerültek, hiszen az önkormányzatok rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a 

segélyezéshez. Forrásai pályázati úton központ forrásból is kiegészíthetők. 

- Tovább folytatódik felmenő rendszerben az ingyenes tankönyv ellátás kiterjesztése. 

- Továbbra is biztosítja a forrást az állam a gyermekétkeztetés támogatásához ( a 2015. 

szeptember 1.-től kiterjesztett szinten ) 

- További családsegítő intézkedés, hogy a sertés tőkehús Áfa-ja 5 %-ra csökken. 

 

3, Életpályaprogramok, bérrendezések 

- 2016-ban. a fegyveres és rendvédelmi életpályamodell keretében  júliustól a katonák 

és rendvédelmi dolgozók fizetését rendezik 2019 –ig több lépcsőben. 

- Emellett  tovább emelkedik a pedagógusok bére is, a korábbi döntésnek megfelelően. 

- A költségvetés fedezetet nyújt az egészségügyi ágazatban végrehajtott 2012-2013. évi 

béremelések további finanszírozására 

- 2016. év második felétől elindul a kormánytisztviselői életpályaprogram. 

 

4, Uniós programok 

A 2014 – 2020 időszakban várhatóan 34 milliárd Euro támogatás érkezik hazánkba. Ehhez a 

hazai társfinanszírozást a kormány biztosítja. A kormány határozott arról is, hogy az 

egyszerűbb felhasználás mellett a  források 60%-át a foglalkoztatás és versenyképesség 

növelésére épülő gazdaságfejlesztésre fogja fordítani. 

 

5, Adó- és járulékpolitikai célkitűzések  
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Az ÁFA és az SZJA fent említett csökkentése. A hitelezés fokozódása érdekében csökken a 

pénzügyi szervezetek különadója. 

 

A költségvetési törvény prioritásait, s az általa biztosított lehetőségeket ismerve kell 

meghatároznia a képviselőtestületnek az önkormányzati költségvetés összeállítása során 

követendő elveket, instrukciókat. 

Ebben a tervezési szakaszban kell és lehet áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai 

feladatokat és elképzeléseket,  rangsorolni azokat. 

BEVÉTELEK 

Központi támogatások 

2015 december 2-.i határidővel kellett az ebr42 rendszerben megadnia az önkormányzatnak a 

feladatfinanszírozáshoz tartozó mutatószámokat, melyeket, - s  az azokhoz hozzárendelt 

támogatásokat - az 1. sz.  mellékletben mutatjuk be. E támogatások felhasználási 

kötöttségűek, csak az adott célra használhatók fel. A korábbi években megszokottakon túl új 

igényelhető támogatási forma került be a finanszírozásba  - a rászoruló gyermekek 

intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása- mely HH és HHH-s gyermekek 

étkeztetésére vonatkozik az intézményi szünidei napokra. Ez valószínűleg felváltja a korábbi 

évek gyermekszegénység elleni programját.  

2016 év során is lehetőség nyílik majd támogatások megpályázására a költségvetési törvény 3. 

sz melléklete alapján. Ilyenek pl: önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések,  

közművelődési érdekeltségnövelő támogatások, önkormányzati étkeztetés fejlesztési 

támogatások, önkormányzatok rendkívüli támogatása, adott esetben vis maior támogatás. 

 

Saját bevételeink körében alkalmazott díjtételek a következők: 

 A/ bérlakások bérleti díja 

- komfort nélküli 128 Ft/m2/hó 

- komfortos 195 Ft/m2/hó 

- összkomfortos 320 Ft/m2/hó 

 

 B/ kiállítási belépők 

- felnőtt 550  Ft/fő 

- diák, nyugdíjas 330  Ft/fő 

 

 C/ sírhely (koporsós) 3.000 Ft 

        Urnahely 25.000 Ft 

 

 D/ Az étkezési térítési díjakat és normákat a 2. sz melléklet tartalmazza. 

 

 E/ helyi és központi  adók 

- kommunális adó  4.000 Ft/ingatlan 

- idegenforgalmi adó  350 Ft/éjszaka 

- iparűzési adó 1,4  % 

- gépjárműadó A jogszabály alapján 

beszedett gépjárműadó 40 %-a  illeti meg a települési önkormányzatot 

- talajterhelési díj A beszedett adó 100 %-a az 

önkormányzatnál marad 
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Felhalmozási bevételek 

E bevételi elemek ingatlan értékesítésből, és fejlesztési célú pályázatokból származhatnak. 

 

 

Finanszírozási bevételek 

A végleges költségvetés elkészítésekor előreláthatólag rendelkezésre fog állni a maradvány 

összege, illetve amennyiben szükséges működési célú hitel felvétellel lehet számolni. / Ennek 

kritériumai erősen beszabályozottak / 

 

A bevételek tervezése során törekedni kell a reális tervezésre, hiszen a költségvetés 

egyensúlyát felboríthatja egy jelentős bevétel kiesés. 

Fokozottan figyelemmel kell lennünk – valamennyi törvényes eszköz igénybe vételével – a 

kintlévőségek behajtására, valamint új bevételi források keresésére, adózók felderítésére. 

 

KIADÁSOK 

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a 

takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az Önkormányzat 

költségvetési szerveinek zavartalan működését, a takarékosság maximális figyelembe 

vételével továbbra is jó színvonalon biztosítsa.  

Személyi kiadások  

- Személyi kiadások keretében tervezni szükséges az önkormányzat és intézményei, 

valamint a közfoglalkoztatás létszám szükségletét, a hozzá tartozó soros előre 

lépéseket, az esedékes jubileumi jutalmak változását, a korábbi években elkezdett 

pedagógus béremelés 2016 évi ütemét, illetve a minimálbér és a garantált illetmény 

növekedésének hatását. Amennyiben 2016 júliusától elindul a kormánytisztviselői 

életpálya modell, annak pénzügyi hatását külön forrásként biztosítja az állam 

- E körben fentieken túl növekményt jelent a közművelődési referens közalkalmazotti 

jogviszonyban történő alkalmazása ( hiszen ezt a feladatot korábban közfoglalkoztatott 

bevonásával oldottuk meg ). 

- További növekedést jelenthet az a tény, hogy 2016 január 1.-től gyermekjóléti 

szolgálatot  - az önálló polgármesteri hivatalt , vagy közös önkormányzati hivatal 

esetében a székhely önkormányzat - tarthat fenn. Így Bodony település is ellátási 

körünkbe tartozik, ezért el kell gondolkodni azon, hogy az ellátandó feladat milyen 

alkalmazotti létszámmal oldható meg. 

- A személyi kiadások tervezéséhez szükséges ismerni azt, hogy a megalakuló nonprofit 

Kft milyen feladatot vesz át az önkormányzattól, hiszen  a feladatot ellátó személyek 

kiadása már nem az önkormányzatnál, hanem a Kft-nél jelentkeznek személyi 

kiadásként . 

- Tervezni szükséges a Clarissza forrás takarításáért biztosított megbízási díj emelését a 

korábbi testületi döntés alapján. 

 

Járulékok 

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó jelenlegi információink szerint 

nem változik, ennek megfelelően ezeket a személyi juttatásokhoz lehet tervezni. A cafetéria 

járuléka 200.000,- Ft erejéig marad a kedvezményes kategóriában, ami 34,51 %-ot jelent.  

 

Dologi kiadások 

A dologi kiadásaink tervezésénél a takarékossági szempontokat figyelembe véve kell tervezni, 

a minimális inflációmértékkel számolva. A Kft megalakítása után az önkormányzatnál 
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maradó feladatoknál is elsődleges szempont, hogy azokat – a takarékosságot is figyelembe 

véve – parádi vállalkozók végezzék, amennyiben lehetséges. A legfontosabb állagmegóvó 

karbantartásokat mind az ingatlanoknál, mind a gépeknél folyamatosan szükséges elvégezni, 

megelőzve ezzel egy nagyobb volumenű felújítást. A hatékony munkavégzés érdekében 

szükséges az informatikai eszközök folyamatos figyelemmel kísérése, hiszen a napi 

munkavégzés, jelentések, igénylések, beszámolók leadása online módon történik, s a 

lelassuló, esetleg lefagyó gépek ebben problémát okozhatnak. 

 

Támogatások 

A civil szervezetek támogatása továbbra is fontos feladat az önkormányzat számára, hiszen 

jelentős részt vállalnak a település életében. Korábbi évekhez hasonlóan a költségvetésben 

meghatározott keretet a szervezetek igényeit, munkáját figyelembe véve osztja el a képviselő-

testület. 

E forrásból valósítjuk meg a gyermekorvosi rendelésre jutó rezsi költség összegének 

háziorvosi szolgálat részére biztosított 20.000 Ft/hó összegű támogatását. 

 

Segélyezés 

Korábbi évekhez hasonlóan biztosítjuk a rászorulók részére a lakhatási támogatást, ápolási 

díjat és egyéb önkormányzati segélyeket. A lakhatási támogatás tervezésénél javaslom, 

vegyék  figyelembe, hogy 2016. év során is rendelkezésre áll központi forrás az 

önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásához. 

 

Közfoglalkoztatás 

Mint már említettem, a kormány prioritásként kezeli a „ segély helyett munkát „ elvet, így 

2016 év során is folytatódik a közfoglalkoztatás. Az előzetes felmérés megtörtént, melyben 4 

témában jeleztük  részvételi szándékunkat 65 fő foglalkoztatására 2016. március 1.-től. (az 

előző évi Start programok befejezése 2016. február 29. ) E mellett már 2015. novemberében 

elindult 9 fő részvételével egy képzéses program, mely 2016. június 30.-án fejeződik be.  

 

 

Fejlesztés 

Jelenleg nincs folyamatban lévő beruházásunk, de a fejlesztési kiadások között szerepeltetni 

kell a Településfejlesztési Bizottság által elkészített program 2016 évre tervezett feladatait. 

 

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás a Renault Master lízing díjának fizetése, 

melyhez bevételi forrásként a Gyémánthegy Kft kártérítési kötelezettsége tartozik, az 

önkormányzatot a biztosítási költségek terhelik csupán. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Ennyiben szerettem volna Önöket tájékoztatni a 2016 évi költségvetés előkészítésével 

kapcsolatban. Kérem Önöket, hogy vitassák meg az előterjesztést, s határozzák meg azokat a 

szempontokat, mellyel a konkrét számszaki tervezés megkezdhető. 

 

 

Parád, 2015. december 7. 

 

 

 

 

Mudriczki József 

    Polgármester  



1/a. sz melléklet

Önkormányzati hivatal támogatása 4 580 000 41 311 600 41 036 800

Zöldterület gazdálkodással kapcsolato felad. 22 300 6 841 535 6 841 640

Közvilágítás fenntartásának támogatása 8 032 000 8 640 000

köztemetők fenntartása 2 283 900 2 283 900

Közutak fenntartásának támogatása 4 503 680 4 503 680

Egyéb önkormányzati feladatok 2700 5 629 500 6 000 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok t. 17 2 550 43 350 43 350

Üdülőhelyi feladatok támogatása 2 28 358 800 27 393 150

Ömkormányzat szociális feladatainak támogatása központilag 14 342 200 18 381 424

Család és gyermekjóléti szolgálat 12 hó 3000000 1 647 150 3 000 000

Nappali szociális ellátás/ étkezés nélkül/ 20 109 000 2 180 000 2 180 000

Szociális étkezés 55 55 360 3 044 800 3 044 800

Házi segítségnyújtás/ étkezés nélkül/ 30 145 000 4 350 000 4 350 000

Óvoda  -  pedagógus létszám alapján 6,6/6

4308000   

+35000Ft/fő/

3hónap 25 398 800 27 781 200

   - pedagógust segítő létszám alapján 4 1 800 000 7 200 000 7 200 000

   - működési támogatás 66/59 70 000 4 153 333 5 093 333

Társulás óvodájába bejáró 19 181 000 2 775 334 3 439 000

Mesterpedagógus kiegészítő támogatása 1 1 402 910 1 286 000 1 402 910

Gyermekétkeztetés elismert dolgozói ltsz 6,75 1 632 000 11 734 080 11 016 000

Gyermekétkeztetés működési támogatása központilag 11 758 027 10 260 704

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli 

szünidei étkeztetésének támogatása 3428 adag 570 1 953 960

Múzeumi tevékenység támogatása 1 292 000 1 292 000

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2071 1 140 2 376 900 2 360 940

Feladatalapú támogatás 190 542 989 199 498 791

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatás

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  

Központosított előirányzat összesen 0 0

Szociális célú állami támogatás 4 040 000

Állami támogatások feladatfinanszírozáshoz 194 582 989 199 498 791

 

Normatív állami támogatás és normatív módon elosztott SZJA 2016

Adatok Ft-ban

Megnevezés Mutatószám Normatíva
Támogatás 

2015 évre

Támogatás 

2016 évre



1/a. sz melléklet

 

 

 

 

 

 

 

 



0111’08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 

 
Ez a szakágazat tartalmazza a gabonafélék, hüvelyes növények, olajos magvak szabadföldi termesztését. Idetartozik a 

biogazdálkodás keretein belül termelt növények, valamint a genetikailag módosított növények termesztése is. Ezen növények 

termesztését a mezőgazdasági termelőegységek gyakran kombináltan végzik. 

Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a gabonafélék termesztése, ilyen a(z): 

= búza 

= kukorica 

= cirok 

= árpa 

= rozs 

= zab 

= köles 

= egyéb máshova nem sorolt gabonafélék. 

- a hüvelyes növények termesztése, ilyen a(z): 

= bab 

= lóbab 

= csicseriborsó 

= homoki bab 

= lencse 

= csillagfürt 

= borsó 

= kajánbab 

= egyéb hüvelyes növények 

- az olajos magvak termesztése, ilyen a(z): 

= szójabab 

= földimogyoró 

= gyapotmag 

= ricinusmag 

= lenmag 

= mustármag 

= négermag 

= repcemag 

= sáfrányos szeklice mag (olajözön mag) 

= szezámmag 

= napraforgómag 

= mák 

= egyéb olajos magvak 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a rizstermesztés, lásd: 01.12 

- a csemegekukorica termesztése, lásd: 01.13 

- a takarmánykukorica termesztése, lásd: 01.19 

- az olajtartalmú gyümölcsök termesztése, lásd: 01.26 

 

0113’08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 

 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a levélzöldségek termesztése, mint a(z): 

= articsóka 

= spárga 

= káposzta 

= karfiol és brokkoli 

= saláta és cikória 

= spenót 

= egyéb levélzöldségek termesztése 

- a gyümölcszöldségek termesztése, mint a(z): 

= uborka 

= padlizsán (tojásgyümölcs) 

= paradicsom 

= görögdinnye 

= sárgadinnye 

= egyéb gyümölcszöldségek termesztése 

- a hagymafélék, gumós és gyökérzöldségek termesztése, mint a(z): 

= sárgarépa 

= tarlórépa 

= fokhagyma 



= hagyma, mogyoróhagyma 

= póréhagyma és egyéb hagymaféle 

= egyéb hagymafélék, gumós és gyökérzöldségek 

- a gomba és a szarvasgomba termesztése 

- a zöldségszaporító-anyag termesztése, beleértve a cukorrépa magvait (kivéve répafélék magvai) 

- a cukorrépa termesztése 

- az egyéb zöldségfélék termesztése 

- az ehető gumós és gyökérnövények termesztése, mint a(z): 

= burgonya 

= édesburgonya 

= manióka 

= yam 

= egyéb ehető gumós és gyökérnövény 

= csemegekukorica 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a chili, a fűszerpaprika és az egyéb fűszernövények termesztése, lásd: 01.28 

- a gombaspóra termesztése, lásd: 01.30 
 

0124’08 Almatermésű, csonthéjas termesztése 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az almatermésűek és a csonthéjas gyümölcsök termesztése: 

= alma 

= sárgabarack 

= cseresznye, meggy 

= őszibarack, nektarin 

= körte, birs 

= szilva, kökény 

= egyéb almatermésűek és csonthéjas gyümölcsök 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az ehető magvú csonthéjasok (pl. dió, mandula, mogyoró) termesztése, lásd 01.25 

 

0125’08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a bogyósok termesztése: 

= áfonya 

= ribiszke 

= köszméte (egres) 

= kivi 

= málna 

= szamóca 

= egyéb bogyósok 

- a gyümölcsmag előállítása 

- az ehető magvú csonthéjasok termesztése: 

= mandula 

= kesudió 

= gesztenye 

= mogyoró 

= pisztácia 

= dió 

= egyéb csonthéjasok 

- az egyéb gyümölcsök termesztése 

= szentjánoskenyér 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a kókuszdió termesztése, lásd: 01.26 

 

0147’08 Baromfitenyésztés 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a baromfitenyésztés: 

= tyúk, pulyka, kacsa, liba és gyöngytyúk tenyésztése 

- a tojás termelése 

- a baromfikeltető állomások üzemeltetése 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a baromfitoll és -pehely termelése, lásd: 10.12 

 

0149’08 Egyéb állat tenyésztése 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 



- a félvad vagy vadállatok tenyésztése üzemi körülmények között: 

= strucc, emu 

= egyéb madarak (kivéve baromfi) 

= rovarok 

= nyúl és egyéb prémes állat 

- az állattartásból származó irha, illetve hüllő- vagy madárbőr termelése 

- férgek, puhatestű állatok tenyésztése gazdaságban 

- selyemhernyó-tenyésztés, selyemgubó-előállítás 

- méhek tartása, méz és méhviasz előállítása 

- a hobbiállatok tenyésztése (kivéve: hal): 

= macskák, kutyák tenyésztése 

= madarak, pl. papagáj stb. tenyésztése 

= hörcsög stb. 

- az egyéb állatok tenyésztése [pl. a tenyésztett hüllők (beleértve a kígyót, teknőst), éti csiga (kivéve tengeri)] 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a baromfitenyésztés, lásd: 01.47 

- a vadgazdálkodásból származó állati termékek termelése, lásd: 01.70 

- béka-, krokodil-, tengerihüllő-farmok működtetése, lásd: 03.21, 03.22 

- a halgazdaságok működtetése, lásd: 03.21, 03.22 

- a hobbiállatok idomítása, lásd: 96.09 

 

0210’08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- erdő, erdősáv telepítése: a fásítás, az erdő felújítása (újraültetése és átültetése), gyérítése, fenntartása 

- erdei bokor és más fás növényi (pl. tüzelésre, papírgyártásra alkalmas és egyéb) faanyag termelése 

- az erdei faiskola működtetése 

Ezeket a tevékenységeket a természetes és az ültetett erdőkben egyaránt lehet végezni. 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a karácsonyfa termesztése, lásd: 01.29 

- a faiskolák üzemeltetése, kivéve erdei faiskolák, lásd: 01.30 

- a vadon termő gomba, az egyéb nem fa erdei termékek gyűjtése, lásd: 02.30 

- a faforgács, egyéb fanyesedék termelése, lásd: 16.10 

 

0990’08 Egyéb bányászati szolgáltatás 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a 05, 07 és 08 ágazathoz kapcsolódó szolgáltatás, díjazásos vagy szerződéses alapon 

= feltárás, például hagyományos feltárási eljárás, terepkutatási módszerek, mint magfúrási mintavétel és a feltételezett 

lelőhelyek geológiai felmérése 

= szárítás, lecsapolás és szivattyúzás 

= próbafúrás, kutatófúrás 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a bányák, kőfejtők üzemeltetése díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 05, 07 és 08 

- a bányagépek elkülönült javítása, lásd: 33.12 

- a díjazásos vagy szerződéses alapon végzett geofizikai kutatás, felmérés, lásd: 71.12 

 

5510’08 Szállodai szolgáltatás 
Ebbe a szakágazatba tartozik az elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára, tipikusan napi vagy heti időtartamra a 

látogatók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Idetartoznak a bútorozott, néhány esetben teakonyhával felszerelt 

vendégszobák és lakosztályok. A vendégek részére további szolgáltatások nyújthatók: pl. étel- és italszolgáltatás, parkolás, 

mosoda, uszoda, edzőterem, pihenési, szórakozási szabadidős lehetőségek, konferencia- és rendezvénylétesítmények. 

Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek: 

- szálloda 

- üdülőszálloda 

- apartmanszálloda 

- motel 

- gyógyszálloda 

- konferenciaszálloda 

- kaszinószálloda 

- motorhotel 

- panzió 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- ház, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós használatra, jellegzetesen havi vagy 

éves időtartamra, lásd: 68. 

 

5520’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 



Ebbe a szakágazatba tartozik a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-

szolgáltatás. Az önálló férőhelyekben bútorozott szobák állnak rendelkezésre vagy nappalival/étkezővel, hálószobával, illetve 

főzési lehetőséggel vagy teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek. Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek. 

Lehetnek apartmanok, többszintes épületben vagy épületcsoportban levő lakások, egyszintes bungalók, nyaralóházak, falusi 

házak, faházak. Egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. 

Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek: 

- gyermeküdülő, egyéb üdülőház 

- vendégház és bungaló 

- falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül 

- ifjúsági szálló 

- turistaszálló, hegyi menedékhely 

- menedékhely, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatás napi takarítással, ágyneműcserével, étel- és italszolgáltatással, lásd: 55.10 

- a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós használatra, jellemzően havi vagy 

éves időtartamra, lásd: 68. 

 

5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
Ez a szakágazat magában foglalja a fogyasztók kiszolgálását étellel úgy, hogy felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek vagy a 

fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből (svédasztal) vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben vagy 

elviszik onnan vagy akár kiszállíttatják. Idetartozik még az ételek elkészítése és felszolgálása azonnali közvetlen fogyasztásra 

motoros vagy nem motoros járműből vagy élelmiszer-szállító kocsiból. 

Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye: 

- az étterem 

- az önkiszolgáló étterem 

- a gyorsétterem 

- a pizzaszállító 

- az előre elkészített és csomagolt ételek elfogyasztására alkalmas étkezőhely 

- a fagylaltos kocsi 

- a mozgó élelmiszer-szállító 

- az ételkészítő piaci bódé 

- a közlekedési eszközben működő étterem, bár, ha elkülönült egységként üzemel 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az ételek kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül, lásd: 47.99 

- a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetés (közétkeztetés), lásd: 56.29 

 

6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a saját tulajdonú, bérelt (lízingelt) ingatlan bérbeadása és üzemeltetése: 

= lakások, lakóépületek 

= nem lakóépületek, beleértve a kiállítási csarnokokat, a kiállítótermeket, a raktárakat és a bevásárlóközpontokat is 

= föld, lakótelek 

- lakóházak és bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérletbe adása tartós használatra, jellemzően havi vagy 

éves jelleggel 

Ebbe a szakágazatba tartozik még: 

- épületberuházás saját üzemeltetés céljából 

- a lakásként használt lakókocsik és egyéb mobil lakóterek telepének üzemeltetése 

- a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és üzemeltetése 

- a saját raktár, tároló üzemeltetése, az üres raktár, tároló bérbeadása 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- szállodák, apartmanszállodák, panziók, kempingek, lakókocsitáborok és egyéb nem lakóépületek vagy rövid tartózkodásra 

szolgáló szálláshelyek üzemeltetése, lásd: 55 

 

8010’08 Személybiztonsági tevékenység 
Ebbe a szakágazatba tartozik a következő egy vagy több tevékenység végzése: őrzés és járőrözés, pénz, nyugta és egyéb 

értékcikk begyűjtése és szállítása, személyzetet és eszközöket biztosítva a szállítmány védelmére. 

Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a páncélautós szolgáltatás 

- a testőrszolgáltatás 

- a hazugságvizsgálat 

- az ujjlenyomat-vizsgálat 

- a biztonsági őrszolgálat 

Nem ebbe a szakágazatba tartoznak: 

- közbiztonság, közrend biztosítása, lásd: 84.24 

 

8129’08 Egyéb takarítás 



Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az úszómedence tisztítása, fenntartása 

- vonat, busz, repülő stb. takarítása 

- a szárazföldi és tengeri tartályok belső tisztítása 

- a fertőtlenítés és kártevőirtás 

- az üvegtisztítás 

- utcaseprés, locsolás, hó- és jégeltakarítás 

- az m.n.s egyéb takarítási tevékenység 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a mezőgazdasági kártevők irtása, lásd: 01.61 

- az autómosás és -takarítás, lásd: 45.20 

 

8130’08 Zöldterület-kezelés 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az alábbiak telepítése, gondozása, fenntartása: 

= parkok és kertek: 

- magán- és bérházaknál 

- köz- és közösségi épületeknél (iskolák, kórházak, közigazgatási épületek, templomok stb.) 

- közterületeknél (parkok, zöld területek, temetők stb.) 

- autópálya, közlekedési pályák zöldesítésénél (utak, vasúti és villamos vonalak, vízi utak, kikötők) 

- ipari és kereskedelmi épületeknél 

= növényzet: 

- épületeknél (tetőkertek, homlokzati növényzet, télikert) 

- sportpályáknál (futball, golf stb.), játszótereknél, napozópázsitnál és egyéb szabadidős parkoknál 

- álló és folyóvíznél (medencék, alternáló vizes területek, tavak, uszodák, csatornák, vízpályák, szennyvíztelep) 

= zaj, szél, erózió, vakítás elleni védő-, takarónövényzet 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az üzleti, értékesítési célú növénytermesztés, növény- és faültetés eladási célra, lásd: 01 és 02 

- a faiskola és erdei faiskola, lásd: 01.30, 02.30 

- a mezőgazdasági földterületek környezeti állapotának megóvása, lásd: 01.61 

- a tájrendezési célú építési tevékenység, lásd: F 

- a tájtervezés és tájépítészeti tevékenység, lásd: 71.11 

 

8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
Ebbe a szakágazatba tartozik a rendezvények szervezése, reklámozása és/vagy menedzselése, mint pl. üzleti és kereskedelmi 

bemutatók, értekezletek, kongresszusok, konferenciák és találkozók, függetlenül attól, hogy a rendezvény színhelyéül szolgáló  

létesítményt a szervezők üzemeltetik vagy nem. 

 

 

9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a nagyközönségnek vagy kiemelt felhasználóknak (pl. tanuló, kutató, oktató, az intézmény munkatársa részére) nyújtott 

mindenfajta könyvtári, olvasótermi, audiovizuális tári, közlevéltári szolgáltatás és az állami levéltárak működtetése: 

= állománygyarapítás és gyűjteményszerzés, szakosodással vagy anélkül 

= katalóguskészítés 

= könyvek, térképek, periodikák, filmek, hanglemezek, kazetták, művészeti alkotások stb. kölcsönzése és raktározása 

= kérésre teljesített információ-visszakeresés 

- a fényképtári, filmkönyvtári szolgáltatás 

 

9102’08 Múzeumi tevékenység 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- mindenfajta múzeum működtetése: 

= művészeti múzeum, az ékszer-, bútor-, jelmez-, kerámia-, ezüstalkotás múzeumai 

= természettudományi, műszaki és technikai, történeti múzeum, ideértve a hadtörténeti stb. múzeumot 

= egyéb szakmúzeum 

= szabadtéri múzeum 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a kereskedelmi célú művészeti galériák tevékenysége, a műalkotások szakosodott kiskereskedelme, lásd: 47.78 

- a művészeti és múzeumi tárgyak restaurálása, lásd: 90.03 

- a könyvtári, levéltári tevékenység, lásd: 91.01 

 

9311’08 Sportlétesítmény működtetése 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény működtetése (nyitott, zárt vagy vegyes; 

ülő-, illetve állóhelyes): 

= labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb. használatos stadion 



= versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez 

= úszómedence és uszoda 

= atlétikai versenypálya, stadion 

= téli sportok csarnokai, stadionjai, pályái 

= jégkorongcsarnok 

= golfpálya 

= ökölvívócsarnok 

= tekepálya (bowling) 

- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és lebonyolítása saját létesítményben, hivatásos vagy amatőr 

versenyzők részére 

Ez a szakágazat tartalmazza a létesítmények üzemeltetését ellátó személyzetet biztosító és menedzselő tevékenységeket is. 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a síliftek működtetése, lásd: 49.39 

- a szabadidős és sporteszközök kölcsönzése, lásd: 77.21 

- a testedző, fitneszlétesítmények szolgáltatása, lásd: 93.13 

- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, a sípályák üzemeltetése, lásd: 93.29 

 

9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység (kivéve a vásári és 

vidámparki szórakoztatást): 

- az érmés játékok, játékautomaták üzemeltetése 

- a szabadidőpark tevékenysége (szálláshely nélkül) 

- a szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (pl. sporthajókikötő) 

- a sípályák üzemeltetése 

- a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás szerves részeként 

- szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók 

- a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést (pl. fürdőkabin, öltözőszekrény, nyugágy 

stb.) 

- táncterem, diszkó működtetése 

Ebbe a szakágazatba tartozik a szórakoztatást célzó élő műsorok producereinek és impresszárióinak tevékenysége is, a 

művészeti és sporteseményeket kivéve (létesítménnyel, vagy anélkül) 

- tűzijáték, fény- és hanghatású előadás tartása 

Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a felvonók, drótkötélpályák, sí- és drótkötél liftek üzemeltetése, lásd: 49.39 

- a halászati, horgászati célú vízi utazás, lásd: 50.10, 50.30 

- szabadidőparkban, erdőben, táborhelyen rövid ideig tartózkodó látogatókat kiszolgáló kempingszolgáltatás, lásd: 55.30 

- a lakókocsi parkok, táborhelyek, szabadidőtáborok, vadász és horgász táborok, kempingek szolgáltatása, lásd: 55.30 

- a diszkók, túlnyomóan italfelszolgálással, lásd: 56.30 

- színházi, cirkuszi szolgáltatás, lásd: 90.01 
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Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. január 28-án megtartandó ülésére a 

2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásához 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatok költségvetésének elkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény szabályozza. E jogszabály alapján a  helyi önkormányzatoknak továbbra is 
lehetőségük van arra, hogy a az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkossanak 
 
Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt - az előző 
évek gyakorlatától eltérően – már 2015 nyarán elfogadta, annak kihirdetésére 2015. júliusában sor került. A 
jövő évi költségvetést megalapozó számítások elkésztése jelenleg is folyamatban van, azonban az 
elfogadott költségvetési törvény helyi önkormányzatok támogatási fejezetén belül több támogatási forma 
esetében az önkormányzatot megillető támogatás összegéről a végleges központi döntés csak jövő év 
elején születik meg. A települési költségvetés bevételei ennek ismeretében lesznek véglegesíthetőek, és ezt 
követően lesz mód a 2016. évi kiadási szint meghatározására és a végleges jövő évi rendelet-tervezet 
testület elé terjesztésére, melynek jogszabály szerinti határideje 2016. február 15. napja. 
 
Fentiek alapján az önkormányzat által ellátott feladatok zavartalan és folyamatos végrehajtása, a 
gazdálkodás biztonsága, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadásával biztosítható. 
 
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet azokat a keretfeltételeket határozza meg, melyek alapján az év 
elejétől a költségvetési rendelet elfogadásáig tartó időszakban a bevételek folytatólagosan beszedhetők, a 
kiadások teljesíthetők. 
 
Az átmeneti gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény határozza meg.  
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe be kell építeni, ezáltal a jövő évi költségvetéshez kapcsolódik. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendeletet megalkotni szíveskedjenek. 
 
 
Parád, 2015. december 10. 
 
         Mudriczki József  
         polgármester 

 
 
 
 
 
 



INDOKOLÁS 
 

a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló ___/2016. (    ) önkormányzati rendelethez 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a az önkormányzatok számára lehetővé teszi, hogy 
az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkossanak. 
Tekintettel arra, hogy az elfogadott költségvetési törvény helyi önkormányzatok támogatási fejeztén belül 
több támogatási forma esetében  az önkormányzatot megillető támogatás összegéről  a végleges döntés 
csak jövő év elején születik meg, a végleges költségvetési rendelet csak ezt követően készíthető elő és 
terjeszthető a testület elé. 
Mindezekre figyelemmel az önkormányzat – a gazdálkodás kereteinek meghatározása érdekében – él azzal 
a lehetőséggel, hogy a fenti időszakra vonatkozóan az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkosson. 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló ___/2016. (    ) önkormányzati rendelethez 
 

I. Várható társadalmi hatások  
Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet az önkormányzati gazdálkodás 
folyamatosságát és zavartalanságát biztosítja . A rendeletnek önálló társadalmi hatása nincs. A 
rendelettervezet nem tartozik az egyeztetésre bocsátandó tervezetek közé. 
 

II. Várható gazdasági és költségvetési hatások 
Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 2016. január 1-től kezdődő és az új 
költségvetési rendelet megalkotásáig tartó időszakra vonatkozóan felhatalmazást ad a 
polgármester részére a gazdálkodással kapcsolatos jogkörök gyakorlására. Az átmeneti gazdálkodás 
időszakában beérkezett bevételek és teljesített kiadások beépülnek a jövő évi költségvetésbe. 
 

III. Várható környezeti hatások 
Nincs közvetlen környezeti hatás 
 

IV. Várható egészségi következmények 
Egészségügyi következménye nincs. 
 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
Nincs ilyen hatás 
 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei 
Az államháztartásról szóló törvény a rendeletalkotást kötelező jelleggel nem írja elő, de a rendelet 
elfogadása a gazdálkodás biztonságát , és folytonosságát segíti elő. 
 

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei 
A rendelet alkalmazásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
biztosításának igénye nem merült fel. 
 
 

Parád, 2015. december 10. 
 
         Mudriczki József  
         polgármester 



 
PARÁD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

___/2016.(I.__.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról 
(tervezet) 

 
Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése 
alapján a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
A rendelet hatálya kiterjed Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira, 
a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására. 
 

2.§ 

(1) Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a 
költségvetési szervek vezetőit, hogy 2016. január 1-jétől a 2016. évi költségvetési rendelet hatályba 
lépéséig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és a kiadásait az 
előző évi időarányos kiadási előirányzaton belül folytatólagosan teljesítse. 

(2) A céljelleggel átvett, illetve támogatásértékű bevételek felhasználása az adott célra folyamatosan 
megtörténhet. 

(3) A 2015. évi maradvány áthúzódó kötelezettséggel terhelt része az adott feladatokhoz felhasználhatók. 
 

3.§ 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, 
valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásait a 2.§-ban foglaltakon túlmenően az alábbiak 
szerint fedezze: 
a. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kifizetése a hatályos közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. hatálya alá tartozó dolgozók esetében 2016. január l. 
napjától a soros átsorolásokkal megegyező mértékű személyi juttatások és ezek járulékai időarányos 
részéig terjedhet, mely az esedékesség napján teljes összegben fizethető. 

b. Felújítási és beruházási kiadásként csak a kötelezettségvállalások előirányzatai teljesíthetők. 
c. Tartalék előirányzatok esetében az áthúzódó kötelezettségvállalások előirányzata kerülhet 

felhasználásra. 
 

4.§ 

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában 
Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló C. törvénynek, a jogszabályoknak és az önkormányzat 
rendeleteinek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

(2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2016. évi költségvetés részét képezi, a 
beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek a 2016. évi költségvetésbe.  

 
5.§ 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a Parád Nagyközség Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni. 
 
 
 
 Mudriczki József Varró Gyula  
 polgármester címzetes főjegyző 
 


