
FELJEGYZÉS 

 

Készült 2018. február 5-én a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

üléséről a Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében, a 2018. évi költségvetési 

rendelet-tervezet megtárgyalásáról. 

Luka János a 2018. évi költségvetési tervezetet 

1.173.638.-eFt költségvetési bevétellel 

2.129.083-eFt Költségvetési kiadással 

955.445-eFt Finanszírozási bevétellel 

0.-eFt Finanszírozási kiadással 

                                                 Összesen: 2.129.083.-eFt bevétellel 

                 Összesen: 2.129.083-eFt kiadással 

illetve az alábbi módosításokkal: 

• Ifjúsági pályázat kiírására 5 M Ft elkülönít az általános tartalék terhére. 

• A felhalmozás célú pénzeszköz átadást Államháztartáson kívülre (Egyházközségek 

részre) a kérelem alapján a 1.500 M Ft 3.000 Ft-ra  kiegészíti az általános tartalék 

terhére. 

• A Napközi Konyha felújításának tervezett kiadásait 5 millió Ft-ról 2 millió Ft-ra 

csökkenti. 

• A Klafszky Katalin tagiskola pince felújítására 10 millió Ft-ot különít el az útfelújítás 

költségeinek terhére. 

• Az iskola keretein belül működő fociedző megbízási díja 10 hónapra havi nettó 40.000 

Ft/hó az általános tartalék terhére. 

 

 

Önkormányzat működési támogatásai:  

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása alatt 132.762 ezer Ft szerepel, 

mely csak az Óvoda finanszírozását tartalmazza. 

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: Egyik jogcím a 

gyermekétkeztetés támogatása, mely 41,3 millió Ft, és a másik melynek mértéke 15,6 millió Ft 

pedig a bölcsőde támogatása. 

Kulturális feladatok támogatása 7.410 ezer Ft, mely a Művelődési Ház finanszírozása. 

Az egyéb működési célú támogatások bevételei 36.033 ezer Ft. Ez az összeg három jogcímet 

tartalmaz: 

 

• Újrónafő Óvodától átvett pénzeszköz:                8.887 ezer Ft,  

• Közfoglalkoztatás finanszírozása:                       2.696 ezer Ft  

• EU-s támogatás (pályázat-testvér település)       5.400 ezer Ft 

• Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása,  19.050 e Ft az OEP finanszírozás, mely 

tartalmazza a helyi ügyelet, a védőnők, és az iskolaorvos kiadásainak támogatását. 

•  

A következő sorban a felhalmozási célú önkormányzati támogatásoknál feltüntetett 49.8 millió 

Ft, tartalmazza a 14.894 e Ft útfelújításra kapott támogatást, valamint az Interreges pályázat ez 

évi részét 35 millió Ft-ot. 

 

 



Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre: 

- építményadó: 124.140.-eFt 

- kommunális adó: 6.500.-eFt 

- iparűzési adó: 600.000.-eFt 

- gépjárműadó: 22.000.-eFt  

- talajterhelési díj: 1.100.-eFt 

- bírság, pótlék: 500.-eFt. 

A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során 

keletkeznek: 

- szolgáltatások bevételei (KLIK gyermekek utaztatása, járóbeteg szakellátás /labor/ 

sírhelymegváltások): 15.333.-eFt 

- Közvetett szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások orvosoknak, 

Kormányhivatal Járási Hivatalának, valamint a lakótelkek kialakítására): 19.102 eFt 

- tulajdonosi bevételek (lakbérek, földbérleti díjak, közterület használati díjak):7.591.-

eFt. 

- ellátási díjak (étkezési térítési díjakat tartalmazza) 28.723 e Ft. 

- Áfa visszatérülés (telek kialakítások visszaigényelhető áfája) : 18.000 e Ft 

- kamatbevétel: 400 ezer Ft. 

A felhalmozási bevételek a lakó telkek értékesítését tartalmazza: 35.000 ezer Ft. 

Az előző évi költségvetési maradványként 955.455 ezer Ft-tal tervezünk, melynek végleges 

összege a zárszámadási rendeletben kerül megállapításra. 

 

Kiadások alakulása: 

 

Bér és járulékok alakulása: két nagy változás érintette a személyi juttatásokat, az egyik a 

minimálbér, a másik a garantált bérminimum változása. Így a garantált bérminimum változás 

bruttó 19.500 Ft/fő/hó-val, a minimálbér változás pedig bruttó 10.500Ft/fő/hó-val emelte a 

bérkiadásokat. A Közös Hivatal esetében pedig korábban a képviselő-testület úgy határozott, 

hogy felhatalmazza a jegyzőt, hogy 58.000 Ft illetményalappal tervezzen, így a Hivatal 

esetében az emelt összeggel került a bruttó bér meghatározásra. 

2017.évben az Önkormányzat globális bér kiadása: 318.822 ezer Ft volt, amely  

2018.évben: 341.351 ezer Ft-ra emelkedett a kötelező, és az adható béremelést követően, a 

munkaadót terhelő járulékok pedig az előző évhez képest csökkenést mutat, mivel a szocho 

járuláka 22%-ról, 19,5% -ra csökkent. 

 

Dologi kiadások:  

dologi kiadások a tavalyi tény számokra lettek tervezve, egyedül az élelmiszer beszérzés 

növekedett 10%-kal.  

 

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím alatt 6.600 ezer Ft, a rendkívüli települési támogatás, és 

köztemetés, karácsonyi ajándékcsomagok tervezett kiadásait terveztük. 

 

Egyéb működési célú kiadások: egy összesítő sor, amely tartalmazza az elvonásokat és 

befizetéseket ( 6.285 ezer Ft - szolidaritási hozzájárulást, valamint megelőlegezés visszafizetést 



5.184 ezer Ft-ot), működési célú támogatások ÁH-n belülre:  199.747 ezer Ft és ÁH-n kívülre: 

32.800 ezer Ft, melynek részletezését a 9.sz mellékletben találhatjuk. 

Felhalmozási kiadásokra összesen: 933.388 ezer Ft-ot terveztünk, melynek részletezését a 8.sz 

melléklet mutatja be. Beruházásokra 565.997 ezer Ft-ot, felújításokra 365.891 ezer Ft-ot , egyéb 

felhalmozási kiadásokra (egyházaknak átadott pénzeszköz) 1,5 millió Ft-ot terveztünk. 

A bizottság megtárgyalta Nemes Csaba kérelmét, melyben 10 millió Ft elkülönítését kérte a 

Klafszky tagiskola pincefelújítására. Ezt a kérelmet a Pénzügyi Bizottság elfogadta. 

Bella Zsolt kérelmét is megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, miszerint Nikházi Árpád nettó 

40.000 Ft/hó megbízási díjban részesüljön az iskola kertében tartott fociedzésekre. 

Tartalékok alakulása: A 2018. évi költségvetésben 169.405.-eFt tartalékkal számolunk, melyből 

140 millió Ft működési tartalék a 2019. évre, valamint 29.405.-eFt az általános tartalék. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja a 

2018.évi költségvetési –tervezet elfogadását a képviselő- testületnek. 

 

 

Jánossomorja, 2018.február 7. 

 

 

                                                                                    Luka János sk. 

                                                                                           elnök 

 

 

 

 


