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Hévízgyörk  Község Önkormányzatának 
Polgármesterétıl 
 

 
Elıterjesztés 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervérıl szóló rendelet  
megtárgyalására és elfogadására 

 
 
 
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekez-
dés a) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény /a továbbiakban 
Áht/ 71.§. (1) bekezdésben  foglalt kötelezettségemnek eleget téve,  valamint az Alkotmány 
44/A.§ (2) bekezdésében foglalt  felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-
tervezetet  terjesztem az önkormányzat képviselı-testülete elé. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által elıírt szerkezetben és tartalom-
mal került összeállításra. 
 
Felhívom a képviselık figyelmét arra, hogy a rendelet-tervezetet: 
  - a Pénzügyi Bizottság véleményezte. 
A Pénzügyi Bizottság véleményét az elıterjesztéshez csatoltuk. 
A könyvvizsgáló írásos jelentése  csatolásra került. 
 
 

Indoklás a rendelet-tervezethez 
 
A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az intézményekre 
terjed ki. A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendeletben – jogszabályi elıírás alapján – 
külön címet alkot. 
 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének: 

- tervezett kiadási fıösszege         330.430 eFt,  
- tervezett bevételi fıösszege        330.430 eFt. 

 
A kiadások  és bevételek a 2010. év eredeti elıirányzatához  képest  23,2 %-kal csökkentek. A 
költségvetés összeállítása során azokat az irányelveket követtük, amelyek a koncepció készí-
tés során megfogalmazásra kerültek, illetve a belsı-ellenıri jelentés alapján meghozott képvi-
selıtestületi határozatok végrehajtásra kerüljenek. 
 
 
  

1. A bevételek elemzése 
 
A tervezett bevételek részletezését a rendelet-tervezet 

- 2. számú melléklete önkormányzati szintre összesített adatokkal tartalmazza,  
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- 3. számú melléklete az önkormányzat szerveire (címeire, szakfeladataira) vonatkozóan 
tartalmazza. 

 
1.1. A bevételek az alábbi fıbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre: 
                                                                                                       eFt 

Fıbb bevételi jogcímek 
2011. évi 

eredeti 

elıirányzat 

2010 évi 

eredeti elı-

irányzat 

A 2011. évi 

tervadatok 

megoszlása 

Mőködési bevételek 
  - ebbıl átengedett SZJA 

187.676 
  98.761 

215.651 
103.663 

57 

Támogatások 
   -Normatív állami támogatás  
   - Egyéb támogatás 
 

 
90.695 
  1.261 

 

87.365 
13.222 

28 

Felhalmozási és tıke jellegő be-
vételek – Önkormányzati lakóte-
lek értékesítés 

- Támogatás értékő fel-
halmozási bevétel 

- Beruh.célú pe.átvétel 

 
 

36.849 
     
   5.500 
      199 

 
104.000 

 
3.254 

13 

Támogatásértékő bevételek 
 

8.050 6.337 
2 
 

Támogatási kölcsönök visszaté-
rülése, igénybevétele, értékpa-
pírok kibocsátásának bevétele 

200 320  

Hitelek 
 

- -  

Összesen 330.430 430.149 100,0 % 

 
A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következı bevételi jogcímek jelen-
tették: 

- Mőködési bevételek 
- Állami támogatások  

 
A mőködési bevételek jellemzıi: 
Mőködési bevételként került betervezésre a különféle szolgáltatások ellenértéke, /pl. temetke-
zési bevétel, étkezés, szemétdíj bevétel, stb/, bérleti díj bevétel, intézményi ellátási díj bev. 
./étkezés/,  kiszámlázott termékek, értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja. Ez utóbbi tétel tartal-
mazza a telekértékesítés után felszámított 9.212 eFt AFA-t.  Az étkezési térítési díjak 
4,2 %-kal emelkednek, ha a Képviselı-testület elfogadja az új étkezési rendeletet. Kamatbe-
vételként 5 millió Ft-tal kalkuláltunk. 
Mőködési bevételként szerepel költségvetésünkben az iparőzési adó, adópótlék, bírság bevéte-
le,  gépjármőadó, SZJA-ból származó bevétel. 
Felhalmozási- és tıke jellegő bevételünk 36.849 eFt értékben telekértékesítésbıl /Nyárfás/ ke-
rült betervezésre.5.500 eFt a csapadékvíz pályázat elszámolásából várható. 199 eFt a csatorna 
társulat által juttatott elszámolásból származik.i    
 A támogatások jogcímen keletkezett bevételek jellemzıi: 
- Támogatások jogcímen az alábbiak kerültek tervezésre: 

- az állami költségvetésbıl származó bevételek az alábbi jogcímeken keletkeznek: 
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                                                                                         2010                           2011 
           1. Normatív áll.tám. lakosságszámhoz köt.:        6.261 eFt                  8.648 eFt 
            2. Normatív áll.tám.szociális célú feladatokra 15.507 eFt                14.744 eFt 
            3.Normatív áll.tám. közoktatási célú hozzájár.65.597 eFt                67.303 eFt       
               Összesen:                                                       87.365 eFt                90.695 eFt 
2011-ben eredeti elıirányzatként beterveztük a közcélú munkavégzés támogatására igényel-
hetı állami támogatás még tavalyról áthúzódó részét 1.261 eFt értékben. Amint látható a 
normatív állami támogatások 3.330 eFt-tal nıttek az elızı  évhez képest.     
 
Támogatásértékő bevételek jellemzıi: 
- Támogatásértékő bevételek között tervezésre kerültek a következık: 

- TB alapoktól átvett pénzeszköz  /védını, iskola eü/ 3.750 eFt 
- Közhasznú foglalkoztatás támogatása                        3.800eFt 
- Településırök támogatása                                             500eFt 

 
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 
jogcímen könyvelt bevételek jellemzıi: 
- Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele tekintetében tervezésre került: 
 -szociális kölcsön visszatérüléseként 200.000.- Ft bevétellel számolunk költségveté-
sünkben. 
Bevételeink 2011. évi eredeti elıirányzata a fenti részletezésnek megfelelıen 330.430 eFt. 
 
 
 

2. A kiadások elemzése 
 
 
A kiadások részletezését a rendelet-tervezet 

- költségvetési kiadások része, valamint 
- 4 - 5. számú mellékletei tartalmazzák. 

 
A kiadások alakulását önkormányzati szinten az alábbi táblázat mutatja be a 2010. évi eredeti 
elıirányzathoz viszonyítva: 
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2.1. A kiadások a kiemelt elıirányzatok szerint a következık szerint alakultak: 
                                                                                                         eFt 

Kiemelt kiadási elıirányzatok 
2010. évie 

eredeti 

elıirányzat 

2011. évi 

eredeti 

elıirányzat

s 

A 2011. évi 

tervezett elı-

irányzat 

 megoszlása 

Személyi jellegő kiadások 163.004 135.515 41 

Munkaadókat terhelı járulékok   39.786  36.926 11 

Dologi jellegő kiadások 137.978 105.767 32 

Ellátottak pénzbeli juttatásai - -  

Speciális célú támogatások   11.027 12.967 4 

Ebbıl :Tám. ért. mőködési kiad.  2.700 3555  

            Társad.és szoc.pol. utt. 7.215 8000  

            Mők.célú pe.átadás 1.112 1412  

Felhalm. célú pénzeszköz átad. 21.489 1255 1 

Felhalmozási kiadások 41.411 -  

Általános tartalék 3.706 7.000 2 

Hitelek törlesztése 11.748 31.000 9 

Költségvetési engedélyezett lét-
számkeret 

74 55  

Összesen 430.149 330.430 100,0 

 
A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következı kiemelt elıirányzatok je-
lentették: 

- Személyi jellegő kiadások 
- Dologi jellegő kiadások 

 
A személyi jellegő kiadások jellemzıi: 
Az alapilletmények nem változtak sem a köztisztviselıknél, sem a közalkalmazottaknál. A so-
ros lépések betervezésre kerültek.12 hónapra terveztük ezen juttatásokat. Az elıbb részletezett 
alapilletmények , valamint bérpótlékok  alkotják a rendszeres személyi juttatásokat. A jubile-
umi jutalom betervezésre került az arra jogosult köztisztviselıknek, közalkalmazottaknak.  
Intézményenként, feladatonként az alábbiakat szükséges tudni az általános feltételeken túl a 
bértömeg tervezésérıl 
Az iskolai int. közétkeztetés feladat tartalmazza 5 fı konyhai dolgozó és az élelmezésvezetı 
személyi juttatásait  3 hónapra.  1 fı jubileumi jutalma, 1 fı végkielégítés juttatása került be-
tervezésre a konyha átszervezése miatt.  
Az igazgatási szakfeladatokon  13 fı bére került betervezésre 3 hónapra, 10 fı bére további 
9 hónapra. A 3 fıs létszám- és státusz csökkentés vonzataként a felmentés és végkielégítés be-
tervezésre került. 
2 településır állt munkaviszonyba 2010. december 31-ig, akik 2010. decemberi bére a Vá-
ros- és községgazd.szolg. szakfeladaton került betervezésre. A településırök bére és az azt 
terhelı járulékok teljes egészében támogatásként jóváírásra kerülnek az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium keretébıl. 
A közcélú foglalkoztatás szakfeladaton  a közcélú munkások 2010. decemberi bére és járulé-
ka került betervezésre. A 95 %-os állami támogatás is szerepel bevételi elıirányzatként bevé-
teleink között. 2011. januártól ez a foglalkoztatási forma megszőnt,  
helyette a közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztathatunk arra jogosult személyeket. 
6 fı  napi 4 órában foglalkoztatható, 1 fı napi 8 órában. Ilyen létszámra köthettünk támogatási 
szerzıdést  – amit negyedévente meg kell újítani. A részmunkaidıben foglalkoztatottak béré-
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nek és járulékának 95 %-át, a teljes munkaidıs foglalkoztatás 70 %-át kapjuk meg támogatás-
ként.   
Az egészségügyi feladatok esetében a védını  12 havi bére és annak járuléka került beterve-
zésre.  
Az intézmények közül az óvoda esetében egy fı közalkalmazott /konyhai dolgozó/ bérét az 
óvodai intézményi közétkeztetés feladaton kell megtervezni.   
Az általános iskola bérköltsége kettı szakfeladaton került megtervezésre. A 3 fı pedagógus 
létszám- és státusz csökkenés, valamint az 1 fı technikai létszám és státusz csökkentés követ-
keztében a felmentési  idıre járó bért és a végkielégítést beterveztük.  
A mővelıdési ház és könyvtár 2 fı közalkalmazott bérét foglalja magában 4 hónapra. Az in-
tézmény takarítását közcélú munkavégzés keretében oldja meg az önkormányzat. Március 1-
tıl 1 fıre csökken az intézmény alkalmazotti létszáma és státusza. 
Összességében elmondható, hogy a személyi juttatások elıirányzata 27.489 eFt-tal alacso-
nyabb az elızı évi eredeti elıirányzattól.  
A munkaadókat terhelı járulékok jellemzıi: 
A munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata önkormányzati szinten 2.860 eFt-tal csökkent. 
Azért alacsonyabb mértékő a csökkenés a személyi juttás csökkenéshez képest, mert a béren 
kívüli juttatások, amik elvonásra kerültek nem járulékkötelesek.  
Dologi jellegő kiadások jellemzıi: 
A dologi – és egyéb folyó kiadások 32 %-át teszik ki költségvetési fıösszegünknek. 
Önkormányzati szinten a dologi kiadások tervezésénél a következı egységes elvet követtük:  
A készletbeszerzések tervezésénél figyelembe vettük az elızı év terv és várható tény adatait, 
az egyszeri beszerzésekkel korrigáltuk a várható teljesítést, figyelembe vettük a szükséges 
egyszeri igényeket. A szolgáltatások tervezésénél ugyanígy jártunk el, különös figyelemmel a 
közüzemi díjak tervezésére, valamint a meglévı szerzıdéseinkben vállalt kötelezettségekre. 
 A különféle dologi kiadások között az elızetesen felszámított áfa, a fizetendı áfa -telkek után 
- , belföldi kiküldetés,  valamint reprezentációs ktg. került betervezésre. 300 eFt értékben a 
fogászati feladat ellátásához is terveztünk dologi kiadást, mivel a  Supafog KFT-vel kötött 
szerzıdésében az szerepel, hogy az eszközök, mőszerek karbantartásáról, pótlásáról az ön-
kormányzatnak kell gondoskodni.  
Nagyon szőkre szabott a dologi kiadások elıirányzata, ugyanis a tavalyi évi eredeti elıirány-
zathoz képest a készletbeszerzés és szolgáltatásnyújtás esetében 10 millió Ft-tal csökkentésre 
került a tervszám. Csak a mőködéshez alapvetıen szükséges megrendelések tehetık meg. 
Az egyéb kiadások között szerepel a különbözı hitelkonstrukciók miatti kamatfizetési kötele-
zettségünk is majd 15 millió Ft értékben.  
Speciális célú támogatások jellemzıi: 
Támogatás értékő mőködési kiadásként a turai orvosi ügyelet finanszírozása –1.300 eFt-, 
valamint Aszód Kistérségnek  a közös feladatok  ellátásához  2.255 eFt szerepel költségveté-
sünkben.  Társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 8.000 eFt-ot irányoztunk elı. melynek 
részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza. Mőködési célú pénzeszköz átadásként a követke-
zı kiadásokat vettük számba:   
                                  - tagdíjak, adományok                  700.000.-Ft 
                                  - Bursa Hungarica Ösztöndíj        450.000.-Ft 
                                  - GAVIT érdekeltségi hozzájár.   262.000.-Ft            
 
Felhalmozási kiadásainkat a 6. sz. melléklet mutatja be. Csak a Galgamácsai KEOP  pályázat 
önrésze szerepel felhalmozási kiadásként 1.255.000.- Ft értékben.  
Létszám-keret alakulása: Változások az elızı évhez képest:  Az önkormányzati igazgatási 
szakfeladaton a képviselıtestület 6/2011. határozata értelmében 3 fı létszám és státusz csök-
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kentését rendelte el. Város- és községgazdálkodás szakfeladaton 2011. január 1-vel meg-
szőnt a településıri státusz és létszám 2 fıvel. 
A közcélú munkavégzés intézménye 2010. december 31-vel megszőnt. 2010.-ben 14 fı lét-
számkeret volt ezen célra.  
2011. január 1-tıl új jogszabály szerint foglalkoztathatók közhasznú munkások, melyek a 
közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton szerepelnek.  Az átlagos létszám 7 fı, az engedélye-
zett létszámkeret 10 fı. 
Az iskolai intézményi közétkeztetés szakfeladaton március 1-tıl 5 fı létszámcsökkentés kö-
vetkeztében nullára csökken a létszám és státusz.   
Az ált. iskolai tan. 1-4. évf. szakfeladaton a képviselıtestület  2/2011 sz. határozatával 1 fı 
pedagógus létszám és státusz csökkentését rendelte el. 
Az Ált.iskolai tan. 5-8.évf. szakfealadaton a képviselı-testület 2/2011 sz. határozatában 2 fı 
pedagógus létszám és státusz csökkentését rendelte el.  Ugyanitt 1 fı technikai létszám csök-
kentése is megtörténik /3/2011 sz. képv.hat./. 
A mővelıdési házban 1 fı létszám és státusz csökkentés történik 2011. április 1-tıl. 
/11/2011.sz. képv.testületi határozat/. 
 
                                               3. Tartalék keret 
 
Általános tartalékként 7.000.000.- Ft került meghatározásra. Céltartalék az elızı évi pénzma-
radvány terhére kerül betervezésre.  
 
                                              4. Hitelek törlesztése 
 
2011-es költségvetésünkbe 1 millió Ft-ot az óvoda beruházási hitel törlesztésére, 30.000 eFt-
ot  a tavaly felvett, és szerzıdés szerint március 23-ig egy összegben törlesztendı mőködési 
hitel visszafizetésére szükséges elıirányozni. 
Kérem a tisztelt képviselı-testület, hogy az elıterjesztés alapján tárgyalja meg a rendelet-
tervezetet, majd döntsön a 2011 évi költségvetés tárgyában.  
 
 
Hévízgyörk, 2011. február 07. 
 
 
 
                                                                                             Tóth Tibor 
                                                                                            polgármester 

 


