
FELJEGYZÉS 

 

Készült 2019.február 4-én a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

üléséről a Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében, a 2019.évi költségvetési 

rendelet-tervezet megtárgyalásáról. 

Luka János a 2019. évi költségvetési tervezetet 

 

1.251.741.-eFt költségvetési bevétellel 

1.946.341-eFt Költségvetési kiadással 

694.600-eFt Finanszírozási bevétellel 

0.-eFt Finanszírozási kiadással 

                                                 Összesen: 1.946.341.-eFt bevétellel 

                 Összesen: 1.946.341.-eFt kiadással 

 

illetve az alábbi módosításokkal: 

• A felhalmozási célra átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre (egyházaknak) 

keretet 4 millió Ft-ról, 5 millió Ft-ra javasolja megemelni a tartalék állomány terhére, 

mivel a Római Katolikus Egyházközség benyújtott kérelmét támogatni kívánja. 

• A felhalmozási kiadások elnevezésű ( 8.sz.melléklet) táblázatban az „építési telkek 

kialakítása” kiadási jogcímet cseréljék le „ építési telkek közművesítése” elnevezésre. 

• A 8.sz. mellékletben a „ Szabadság utca parkoló kialakítása” feladatot a Pénzügyi 

Bizottság nem támogatja, az erre tervezett 5 millió Ft-ot az Önkormányzat udvarának 

rendbe tételére fordítaná. 

• A tartalék állomány terhére 800 ezer Ft értékben hirdető táblák kihelyezését javasolja 

a város területén. 

 

Önkormányzat működési támogatásai:  

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása alatt 144.236 ezer Ft szerepel, 

mely csak az Óvoda finanszírozását tartalmazza. 

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 62.021 ezer Ft, mely a  

gyermekétkeztetés, a szünidei étkeztetés, és a bölcsőde támogatását tartalmazza. 

Kulturális feladatok támogatása 7.446 ezer Ft, mely a kulturális feladatok támogatását 

tartalmazza. 

Az egyéb működési célú támogatások bevételei 32.583 ezer Ft. Ez az összeg az alábbi 

jogcímeket tartalmazza: 

 

• Újrónafő Óvodától átvett pénzeszköz:                9.648 ezer Ft,  

• Közfoglalkoztatás finanszírozása:                       2.104 ezer Ft  

• Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása,  20.831 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 87,2 millió 

Ft, mely tartalmazza az Interreges pályázat 76,4 millió Ft-os támogatását, valamint a TOP-os 

kerékpárút 10,8 millió Ft-os áthúzódó támogatás kiutalását.  

 



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

- építményadó: 130.900.-eFt 

- kommunális adó: 6.500.-eFt 

- iparűzési adó: 680.000.-eFt 

- gépjárműadó: 22.000.-eFt  

- talajterhelési díj: 300.-eFt 

- bírság, pótlék: 450.-eFt. 

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

keletkeznek: 

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

sírhelymegváltások): 12.948.-eFt 

- Közvetett szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások orvosoknak, 

Kormányhivatal Járási Hivatalának, Győri Tankerületnek uszoda, és konyha 

rezsiköltsége): 4.790 eFt 

- tulajdonosi bevételek (lakbérek, földbérleti díjak, közterület használati díjak):8.462.-

eFt. 

- ellátási díjak (étkezési térítési díjakat tartalmazza) 27.212 e Ft. 

- Áfa visszatérülés ( telek kialakítások visszaigényelhető áfája) : 7.441 e Ft 

- kamatbevétel: 100 ezer Ft. 

A felhalmozási bevételek a lakó telkek értékesítését tartalmazza: 6.500  ezer Ft. 

Az előző évi költségvetési maradványként 694.600 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. 

2019.évben az Önkormányzat globális személyi juttatásai: 360.048 ezer Ft, a hozzá kapcsolódó 

járulékok összege: 74.977 ezer Ft. 

 

Dologi kiadások:  

dologi kiadások a tavalyi tényszámokra lettek tervezve, egyedül az élelmiszer beszerzés 

növekedett átlagosan 4%-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 ( 10.607 ezer Ft - szolidaritási hozzájárulást, valamint megelőlegezés 

visszafizetést 4.687 ezer Ft-ot), működési célú támogatások ÁH-n belülre:  237.455 ezer Ft és 

ÁH-n kívülre: 46.150 ezer Ft, visszatérítendő támogatás: 66.760 ezer Ft,  melynek részletezését 

a 9.sz mellékletben találhatjuk. 

Felhalmozási kiadásokra összesen: 557.196 ezer Ft-ot terveztünk, melynek részletezését a 8.sz 

melléklet mutatja be. Beruházásokra 363.196 ezer Ft-ot, felújításokra 190.000 ezer Ft-ot , egyéb 

felhalmozási kiadásokra (egyházaknak átadott pénzeszköz) 4 millió Ft-ot terveztünk. 



Lipovits Máté javaslata: hirdető táblák elhelyezése a városban, melyhez a Pénzügyi Bizottság 

800 ezer Ft-os keretet biztosít a tartalék állomány terhére. 

Jánossomorjai Keresztelő Szent János Templom 250 éves jubileumi évfordulóját ünnepli idén, 

ehhez kér az egyházközség 5 millió Ft-os támogatást, melyből a templom külső renoválását 

szeretnék megoldani. A jelenlegi rendelet-tervezet 4 millió Ft-os kerettel számolt, mely nem 

fedezi a kért támogatást. A bizottság támogatja a kérelmet, és a hiányzó 1 millió Ft-ot a tartalék 

állomány terhére biztosítja. 

Tartalékok alakulása: A 2019. évi költségvetésben 195.068.-eFt tartalékkal számolunk, melyből 

165 millió Ft működési tartalék a 2020. évre, valamint 30.068.-eFt az általános tartalék. 

 

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

2019.évi költségvetési –tervezet elfogadását a képviselő- testületnek. 

 

 

Jánossomorja, 2019.február 5. 

 

 

                                                                                    Luka János sk. 

                                                                                           elnök 

 

 

 

 


