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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A település polgármestereként: 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése 

alapján, valamint 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.) 27. § alapján  

a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete 

elé. 

A mellékelt rendelettervezet: 

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,  

- a jegyző irányításával 

került összeállításra. 

Az önkormányzat képviselő-testülete a rendeletet a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkotja meg. 

Az önkormányzat a költségvetési rendeletét az alábbi felhatalmazások alapján alkotja meg: 

- Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely kimondja, hogy a helyi 

önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot, 

- Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely kimondja, hogy a helyi 

önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza 

költségvetését, annak alapján gazdálkodik. 

Az önkormányzatnak a költségvetési rendelet alkotási kötelezettségét előírja továbbá: 

- az Áht. 23. § (2) bekezdése, 

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításakor figyelembe vételre került: 

- az Áht. 4/A. § (1) bekezdése,  

- az Áht. 6. § (3) és (6) bekezdése, amelyben a költségvetési kiemelt bevételek és kiadások 

találhatók,   

- az Áht. 6. § (7) bekezdése, melyben a finanszírozási bevételek és kiadások kerülnek 

meghatározásra, 

- az Áht. 23-24. §-a és az Ávr. rendelet 24., 27-28. §-a amely a költségvetési rendelet  

szerkezetére, elkészítésére  vonatkozó előírásokat határozza meg.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet 

a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. (II. 12.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a naptári év kezdetétől az 

önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül 

a kiadások teljesítéséről a polgármester beszámolóját alábbiak szerint elfogadja: 

-         beszedett bevétel:        20.200.-e Ft  

-         teljesített kiadás:          112.100.- e Ft. 
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 Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet 

megtárgyalni szíveskedjen illetve a polgármester beszámolóját elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Jánossomorja, 2020. január 25. 

 

 

 

 

Lőrincz György s.k.                                                                                                                                         

                                                                                                                  polgármester 

 

 

Hatásvizsgálat a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet készítéséhez:  

 

Az Áht. és az Mötv. előírásain kívül a helyi rendeletnek meg kell felelnie a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. tv. előírásainak is.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§ (1) bekezdése 

alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 

– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) 

bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen 

szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az 

előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-a írja elő az 

önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. A 2020. évi költségvetési 

rendelet az Áht, az Ávr-ben szabályozottak szerint Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe 

vételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb 

irányvonalait. Társadalmi és gazdasági hatása kismértékű. 

2. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatók meg.  

3. A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jogszabályváltozások okán 

növekvő adminisztratív teherrel számolunk a pénzügyi ügyintézők esetében.  

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye: 

A rendelet az 1. pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt 

kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos törvénysértést követne el az 

önkormányzat. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: adottak 
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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2020. (II. .) önkormányzati rendelete 

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

Első rész 

 

A költségvetés címrendje és főösszegei  

I. Fejezet 

A költségvetés címrendje 

                                                              1.§ 

  

A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés címrendjét a 9. számú melléklet szerint 

határozza meg.  

II. Fejezet 

A költségvetés bevételei és kiadásai  

2. § 

(1) A képviselő-testület Jánossomorja Város 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint 

állapítja meg 

1.397.683.-eFt költségvetési bevétellel 

1.955.183-eFt Költségvetési kiadással 

557.500.-eFt Finanszírozási bevétellel 

  0.-eFt Finanszírozási kiadással 

                                                 Összesen: 1.955.183.-eFt bevétellel 

                 Összesen: 1.955.183.-eFt kiadással 

  

  

állapítja meg. 
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(2) A költségvetési bevétel és költségvetési kiadás közti hiány finanszírozása a 2019. évi 

maradványból történik. 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét bevételeit és kiadásait 

közgazdasági tagolásban az 1.sz. melléklet, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási 

feladatok bevételeit és kiadásait a 11., 12., 13., sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.  

(4) A költségvetési szervek létszámkeretét az 10. számú melléklet tartalmazza. 

(5) Működési és felhalmozási támogatásértékű, valamint államháztartáson kívülre történő 

pénzeszközátadást a 2020. évre a 9. sz. melléklet tartalmazza. 

(6) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, valamint a felhalmozási bevételeket és 

kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza. 

 (7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. sz. melléklet tartalmazza. 

(8) A többéves kihatással járó döntéseket beruházási célonként számszerűsítve, évenkénti 

bontásban a 16. sz. melléklet tartalmazza. 

(9) A közvetett nyújtott támogatások összegét a 15. sz. melléklet tartalmazza. 

(11) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 

keretszámait főbb csoportokban a 18. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Felhalmozási kiadások 

3. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatait e rendelet 8. számú 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Tartalék képzése  

4. § 

 

A képviselő-testület 2020. évi általános tartalékát 25.000.-eFt-ban, a céltartalékot 173.000.-eFt-

ban állapítja meg.  A céltartalék (173.000.-eFt) a 2021. évi működési célú tartalék.  
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A köztisztviselők illetményalapja 

5. § 

 

A köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület 2020. évben 62.000,-Ft összegben 

állapítja meg. 

 

Második rész 

I. Fejezet  

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések  

 

6. §  

 A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

gyakorolja. 

 

7. § 

Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

 

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000,- Ft összeghatárig a 

polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok 
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közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.  

 (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 

beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.  

 (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton 

belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.  

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként de 

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei 

hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a 

hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 

kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési 

rendelet módosítását. 

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 

számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 

juttatások terhére növelhető. 

 

8. § 

A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 

az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző 

által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

(3) Az önkormányzat pénztárából a készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni: 

a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt, 

b.) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz 

kapcsolódó közlekedési költségtérítései, 

c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi 

eszköz beszerzések, 

d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások, 

e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése, 

f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, 

g.) megbízási díjak,   

h.) vásárlási és üzemanyag előleg. 

 

9. § 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
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valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző 

felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzést külső szakértő megbízásával gondoskodik. A 

megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

 

10. §  

A Stabilitási törvénnyel való összhang megteremtése 

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. évi 

törvény 10. § (7) bekezdésével összefüggésben kijelenti, hogy 2020. évre nem tervez adósságot 

keletkeztető ügyletet. 

 

II. Fejezet 

Záró és átmeneti rendelkezések 

11. §  

Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba. 

 

 

 

 

 

  Lőrincz György                                          dr. Péntek Tímea                  

polgármester                                                                          jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2020.………. 

 

 

                                                                                                   dr. Péntek Tímea  

                                                                                                 jegyző 
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INDOKOLÁS 

 Jánossomorja Város Önkormányzatának  

2020. évi költségvetéséről szóló ……./2020. (II. .) rendeletéhez 

Az önkormányzat 2020. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének főösszege 

1.955.183.- ezer forint.  

Az önkormányzat összesített: 

a) költségvetési bevételek összege: 1.397.683.- ezer forint, 

b) a költségvetési kiadások összege: 1.955.183.-ezer forint, 

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 

különbözete -557.500.-eFt (költségvetési hiány). A különbözetet a 2019. évi 

maradványból tervezzük finanszírozni. 

Bevételek 

A költségvetési bevételek vonatkozásában 

- az Áht. 23. § (2) bekezdés kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése 

tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait  működési 

bevételek, felhalmozási bevételek, és kiemelt bevételi előirányzatok szerint, továbbá 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 

bontásban,  

- az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat 

költségvetési bevételei között kell megtervezni: 

- a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen: 

- a helyi adó bevételeket,  

- az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó 

támogatásokat,  

- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési 

támogatásokat,  

- elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit; 

- az Áht. 6. § (2) bekezdése adja meg azt, hogy a költségvetési bevételi előirányzatok 

két csoportba sorolandók: működési bevételi előirányzat csoportba vagy felhalmozási 

bevételi előirányzat csoportba, 

- az Áht, 6. § (3) bekezdése meghatározza a működési bevételek közé tartozó kiemelt 

bevételi előirányzatok körét,  
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- az Áht. 6. § (4) bekezdése rögzíti a felhalmozási bevételek közé tartozó kiemelt 

bevételei előirányzatokat. 

 

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek 

tervezésre 

Kiemelt bevételi előirányzatok 

2020. évi 

eredeti előirányzat 

összege  

ezer forintban 

megoszlása 

(%)  

Önkormányzat működési támogatása 207401 15 % 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50388 4% 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 94419 6 % 

Közhatalmi bevételek           972650 69% 

Működési bevételek 66325 5% 

Felhalmozási bevételek: 6500 1% 

Mindösszesen: 1397683 100 % 

 

A bevételek elemzése 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatán belül  került 

megtervezésre a közfoglalkoztatottak bértámogatása. 

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen 207.401.- ezer forint került tervezésre, 

melyen belül: 

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatás: 0.-ezer forint, 

- egyes köznevelési feladatok támogatása: 139.313.-eFt 

- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása: 60.434.- ezer forint, 

- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 7.654.- ezer forint 

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre 

(972.650.-eFt): 

- építményadó: 141.500.-eFt 

- kommunális adó: 6.500.-eFt 

- iparűzési adó: 800.000.-eFt 

- gépjárműadó: 24.000.-eFt  

- talajterhelési díj: 200.-eFt 
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- bírság, pótlék: 450.-eFt. 

 

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

keletkeznek (66.325.-eFt). 

Ebből:  

- VÜMESZ térítési díj bevétel: 32.154.-eFt 

- Bölcsőde térítési díj bevétele: 530.-eFt 

- KÖH bevétel (szolgáltatások nyújtása, továbbszámlázott szolgáltatás): 1.204.-eFt 

- Művelődési Ház bevétele (szolgáltatás nyújtás): 6.019.-eFt 

Önkormányzat bevételei: 

- szolgáltatások bevételei (sírhelyek: 1.243.-eFt, uszoda:2.263.-eFt, gyermek szállítás: 

989.-,eFt, járóbeteg ellátás:300.-eFt) 

- Közvetett szolgáltatások (orvosoknak: 1.060.-eFt, Győri Tankerület: uszoda, konyha, 

zeneiskola rezsi: 5.066.-eFt, lakótelek ép.:6.371.-eFt) 

- tulajdonosi bevételek (lakbérek: 6.491.-eFt, földbérleti díjak:1.370.-eFt) 

- szolgáltatások áfája: 7.993.-eFt  

- kamat bevétel: 100.-eFt. 

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. 

Így az összes bevételen belül: 

 - a kötelező feladatok bevételei: 1.396.479.-ezer forint, 

 - az önként vállalt feladatok bevételei: 0.-ezer forint, 

 - az államigazgatási feladatok bevételei: 1.204.-ezer forint. 

A bevételek ilyen jellegű tagolásának követelményét írja elő: 

- az Áht. 23. § (2) bekezdés ab) pontja, valamint, 

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 111. § (3) bekezdése, mely alapján a rendeletnek elkülönítetten 

kell tartalmazni a kötelező feladatokat, és a kötelező feladatok ellátását nem 

veszélyeztető önként vállalt feladatokat. 

A rendelet az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján a bevételeket csoportosítja működési, 

illetve felhalmozási előirányzat csoportra. 

Az Áht. 6. § (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:  

- önkormányzatok működési bevételei:    207.401.-ezer forint  

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 50.388.-ezer forint, 

- Közhatalmi bevételek: 972.650.- ezer forint, 

- Működési bevételek:  66.325.- ezer forint, 

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak: 
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Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 94.419.- ezer forint, 

melyek pályázati támogatások: 16.444.-eFt-ot a TOP kerékpárúthoz, 68.250.-eFt TOP 

Bölcsőde fejlesztésére, és 9.999.-eFt Leader (Hármashalom felújítása, valamint a Sós Antal 

Közösségi Ház homlokzat felújítása) pályázatokhoz kapcsolódik. 

 

Egyes önkormányzati bevételek 

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételei 

között kell megtervezni: 

- a helyi adó bevételeket,  

- a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 

támogatásokat,  

- a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. 

Egyéb működési célú támogatási bevételek az alábbi bevételeinket tartalmazza (50.388.-eFt): 

- OEP finanszírozás: 24.834.-eFt 

- Újrónafőtől átvett pénzeszköz a tagóvoda működtetéséhez: 16.444.-eFt 

- Közfoglalkoztatás támogatása: 684.-eFt 

- Közös Hivatal működéséhez: Várbalogtól 4.496.-eFt, Újrónafőtől:3.860.-eFt.  

Felhalmozási bevételeink között az értékesítésre szánt lakótelkeink ez évre tervezett bevételeit 

tartalmazza (6.500.-eFt). 

A rendelettervezet ennek megfelelően utal arra, hogy a költségvetési bevételek között e tételek 

részletezésére a rendelet mellékleteiben kerül sor. 

 

Kiadások 

 

A költségvetési kiadások vonatkozásában: 

- az Áht. 23. § (2) kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a 

helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, 

felhalmozási kiadások, és kiemelt kiadási előirányzatok szerint, továbbá kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 

bontásban,  

- az Áht. 6. § (2) bekezdése adja meg azt, hogy a költségvetési kiadások két csoportba 

sorolandók: működési kiadási előirányzat csoportba vagy felhalmozási kiadási 

előirányzat csoportba, 

- az Áht. 6. § (5) és (6) bekezdése rögzíti a kiemelt kiadási előirányzatokat. 
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Az önkormányzat globális kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: 

 

Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok 

2020. évi 

eredeti előirányzat 

összege  

ezer forintban 

megoszlása 

(%) 

Személyi juttatások 409571 21% 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 

73247 4% 

Dologi kiadások 414971 22% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 6600  0% 

Egyéb működési célú kiadások 362016 18% 

Beruházások 268644 14 % 

Felújítások 212134 11% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 10000 0 % 

Tartalék (általános+céltartalék) 198000 10 % 

Költségvetési kiadás összesen 1955183 100 % 

 

A rendelet a költségvetési kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz 

kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül: 

 - a kötelező feladatok kiadásai 1.707.275.-ezer forint, 

 - az önként vállalt feladatok kiadásai: 130.335.- ezer forint, 

 - az államigazgatási feladatok kiadásai: 117.573.- ezer forint. 

A kiadások ilyen jellegű tagolásának követelménye megegyezik a bevételek tagolásánál leírt 

követelményekkel. 

A rendelet az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja alapján a kiadásokat csoportosítja működési, 

illetve felhalmozási előirányzat csoportra. A kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait, és a 

hozzájuk tartozó kiemelt kiadási előirányzatokat az Áht. 6. § (5) és (6) bekezdése határozza 

meg. 

 



  

14 

 

A személyi juttatások jellemzői 

A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér, a garantált bérminimum 

valamint az intézményvezetők bérkorrekciós javaslatait. 

Dologi kiadások jellemzői 

A dologi kiadásokat nagyon szigorúan minden intézménynél a 2019. évi tény adatokkal 

terveztük, majd korrigáltuk az intézményvezetők legszükségesebb kéréseivel. 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (6.600.-eFt) között betervezésre kerültek az alábbi 

támogatások: 

- települési támogatás:     5.000.-eFt 

- köztemetés:      600.-eFt 

- karácsonyi csomagok:    1.000.-eFt 

 

Egyéb működési célú kiadásokat (362.016.-eFt) a 9. számú melléklet mutatja be részletesen. 

Az elvonások és befizetések tartalmazzák a fizetendő szolidaritási hozzájárulást (38.072.-eFt) 

valamint a 2020. évi állami megelőlegezés (8.296.-eFt) visszafizetését. 

 

Felhalmozási kiadások alakulása: 

 

A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoporton belül a kiemelt előirányzatok a 

következők szerint alakulnak: 

 

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 

kiemelt előirányzatai 

2020. évi 

eredeti előirányzat 

összege  

ezer forintban 

megoszlása 

(%) 

Beruházások 268644 54 % 

Felújítások 212134 44% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 10000 2% 

Összes költségvetési felhalmozási kiadás 490778 100 % 
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Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai 

tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, 

felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként. 

A rendelet (mellékletei) ennek megfelelően a kiadásoknál részletezi a helyi önkormányzat 

nevében végzett beruházási és felújítási kiadásokat.  

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bb) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai 

tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 

támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat. 

A rendelet ennek megfelelően a kiadásoknál részletezi a lakosságnak juttatott támogatásokat, 

szociális, rászorultsági jellegű ellátások jogcímen tervezett kiadásokat.  

Tartalékok 

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal 

kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell 

szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló 

általános tartalék és céltartalék összegét. A tartalékok állománya 198.000.-eFt. 

Az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai 

tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott 

támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat 

ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. A 2020. évben 78.384.-eFt-ot terveztünk ilyen 

jogcímen a kiadások között, melyek az alábbi projektekből tevődnek össze: 

- T.O.P 1.4.1. (bölcsőde)      73.250.-eFt 

- TOP 3.1.1.-15 (kerékpárút):      3.000.-eFt 

- TOP 3.2.1.-15 (iskola):      2.134.-eFt 

 

Létszám adatok 

A 10. számú mellékletben bemutatjuk az önkormányzati létszámkeretet. 

A költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerint 

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési 

egyenleg összegét, illetve az egyenleg összegét: 

- működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és 

- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege  

szerinti bontásban, melyet a rendelet 7. számú melléklete mutatja be. 

A költségvetési rendeletben az Mötv. 111. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 23. § (4) bekezdése 

alapján külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető. 

A rendelet tartalmazza a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási 

kiadásokat.  
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A rendelet tartalmazza a költségvetési hiányok finanszírozására vonatkozó adatokat, megadva 

a hiány belső finanszírozásból származó összegét.  

Adósságot keletkeztető ügyletek 

Önkormányzatunk nem tervez ilyen ügyletet a 2020. évre. 

A költségvetés végrehajtásra vonatkozó szabályok 

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a 

költségvetési rendeletében kell meghatároznia az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, 

Az Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy 

a hivatkozott jogszabályhely kimondja, hogy a polgármester önkormányzati rendeletben 

meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-

testületet. 

Előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás 

Az előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás fogalmát az Áht. 1. § 5. és 6. 

pontjai határozzák meg: 

„5. előirányzat-átcsoportosítás: az átcsoportosítást végrehajtó költségvetésének - az 

Országgyűlés vagy a Kormány intézkedése, és a fejezetet irányító szervek megállapodása 

esetén a központi költségvetés, a fejezetet irányító szerv intézkedése esetén a fejezet, az 

államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési rendelet, határozat összesített - 

kiadási előirányzatai főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű 

csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, 

6. előirányzat-módosítás: bevételi előirányzat vagy kiadási előirányzat növelése vagy 

csökkentése ," 

A fentiek alapján: 

a) előirányzat átcsoportosítás: 

- a kiadási előirányzat csökkentése és egyidőben történő növelése (ha a csökkentés és a növelés 

összege összességében megegyezik, az átcsoportosítás eredményeképpen a költségvetési 

főösszeg változatlan); 

- a bevételi előirányzatok tekintetében nem értelmezhető, 

b) előirányzat módosítás: 

- kiadási előirányzat növelése és egyidőben a bevételi előirányzat növelése (eredményeképpen 

a költségvetési főösszeg nő) 

- kiadási előirányzat csökkentése és egyidőben a bevételi előirányzat csökkenése 

(eredményeképpen a költségvetési főösszeg csökken). 

Az előirányzat átcsoportosítás, módosítás 

A bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról, módosításáról az előző évekhez 

hasonlóan 3.000.000.-Ft-ig a polgármester, e felett a képviselő-testület dönt. 
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Az Áht. 34. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 43. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzati 

költségvetési szerv saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre: 

- a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között, illetve 

- a kiemelt kiadási előirányzatain belüli rovatok között. 

Az átcsoportosítás feltételeit az Ávr. 43. § (2) és (3) bekezdései tartalmazzák. 

Az Áht. 34. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület a döntése szerinti 

időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét az előirányzat-módosítás és előirányzat 

átcsoportosítás miatt. 

A polgármester beszámolója az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző 

évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről: 

 A naptári év kezdetétől az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi 

kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről az alábbiak szerint számolok el: 

-         beszedett bevétel:        20.200.-e Ft  

-         teljesített kiadás:          112.100.- e Ft. 

 

Önkormányzat intézményeinek költségvetéseinek bemutatása: 

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda: 

A 2020. évi költségvetés készítésekor elsődleges szempont volt az intézmény zavartalan 

működésének biztosítása.  

A személyi juttatásokat növelte a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. 01.01-től történő 

emelése. A garantált bérminimum megemelésével a dajka- és pedagógus asszisztens 

munkakörben dolgozóknak (16 fő) 21 100.- forinttal több a bére, mint a kezdő 

óvodapedagógusnak, valamint 12 300.-forinttal haladja meg a 3 éve óvónőként dolgozó 

óvodapedagógus bérét és legalább 6 évet kell óvodapedagógusként dolgozni, hogy elérje a 

dajkai garantált bérminimumot. Ez komoly bérfeszültséget okoz. A probléma munkáltatói 

döntésen alapuló bérkiegészítéssel megoldható, amihez a fenntartó támogatását kérem. 

 Három kolléganő jelezte, hogy az év második felében igénybe kívánja venni a nők 

kedvezményes nyugdíját. Mindhárman jogosultak a 40 éves jubileumi jutalomra. 25 és 30 éves 

jubileumi jutalom 4 főnek jár.  

Az állományba nem tartozók megbízási díja magába foglalja a sakkoktató megbízási díját és a 

gyógypedagógiai és logopédiai fejlesztést biztosítók megbízási díját. A sajátos nevelési igényű 
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gyermekek (SNI) száma 1 év alatt háromszorosára nőt (2 helyett heten vannak), a 

beilleszkedési- tanulási- és magatartási problémával küzdő (BTMN) gyermekek száma 22 fő, 

ami az összes gyermek 10,5 %-a. Az Ő fejlesztésük elsődleges feladatunk és kötelességünk. A 

fent felsorolt tételek növelték meg a személyi juttatásokat. 

A működési kiadások tervezésekor a 2019. évi teljesítést vettem alapul. A dologi kiadások 

között szerepel gyermekasztalok beszerzése egy csoportszobába, gyermektörölközők, szőnyeg 

és konyhai eszközök pótlása. Ezeket az eszközöket nem tudjuk nélkülözni. A HACCP 

felülvizsgálat kötelezővé tette a hitelesített maghőmérő és a hitelesített konyhai mérleg 

beszerzését. 2020 évben a következő kötelező felülvizsgálatokat kell elvégeztetni az intézmény 

minden telephelyén: Tűzvédelmi szabályzat, GDPR, adatvédelmi tisztviselő, érintésvédelmi 

szabványossági felülvizsgálat, 1000V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések 

tűzvédelmi felülvizsgálata, villámvédelmi felülvizsgálat, HACCP felülvizsgálat és játszótéri 

eszközök felülvizsgálata. Ezek a dologi kiadásokat 3 millió forinttal növelik meg. 

A 2020. évi költségvetés tervezet biztosítja a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda biztonságos 

működését és a szakmai munka folyamatos fejlesztését. 

 

Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet: 

A VÜMESZ költségvetését az előző évi struktúrának megfelelően, illetve a 2019. évi 

teljesítések figyelembe vételével állítottuk össze.  

A kiadási oldalon a közutak üzemeltetési, a város- és községgazdálkodási, a műhely 

üzemeltetési, valamint a konyha működtetési feladatok kerültek megtervezésre. 

Az utak általános karbantartási, üzemeltetési feladatai mellett az idei évben is folytatni kívánjuk 

– az úttestről, padkáról a csapadékvíz hatékonyabb elvezetése érdekében – a padkázási, árkolási 

tevékenységet, valamint a kavicsos utak karbantartását, murvázását, illetve továbbra is kiemelt 

figyelmet szeretnénk fordítani a külterületi utak állapotának javítására. A kátyúzási 

tevékenység nagy részét saját erőforrásokkal tudjuk végezni, így hatékonyabban és gyorsabban 

tudjuk ellátni ezt a feladatot. 

A város- és községgazdálkodási tevékenység keretében a zöldterületek karbantartása, felújítása, 

a tavaszi virágosítás, a játszóterek fenntartása, az elöregedett, vagy veszélyes fák kivágása, 

illetve botolása, valamint közterületi tereprendezési munkák jelentik a legköltségesebb 

feladatokat.  

Mindkét esetben külső szolgáltatások igénybevételére is szükség van, mellyel a tervben szintén 

számoltunk. 
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A konyha működtetésénél az élelmiszer beszerzések költségei jelentősen emelkedtek az utóbbi 

időben és a beszállítók további áremeléseket jeleztek előre, így az infláció mértékénél nagyobb 

emeléssel kell számolnunk. 

Figyelembe véve az inflációs hatásokat, mind az anyagbeszerzésre, mind a szolgáltatásokra a 

múlt évinél 8-10 %-al többet kellett terveznünk. 

A személyi kiadások tekintetében beterveztük a jogszabály változásból következő, illetve az 

ebből adódó bérfeszültségek elkerülése érdekében szükséges béremeléseket. A szakmunkás 

állomány megtartása érdekében ezen a területen mindenképpen az átlagnál nagyobb mértékű 

emelést tartunk szükségesnek. Fontos szempontként kezeljük, hogy a bérek esetében az emelés 

tükrözze az adott munkakör összetettségét, a vele járó felelősséget, a dolgozó önálló, megfelelő 

színvonalú munkavégzését, ezért dolgozónként differenciált béremeléssel számoltunk. A terv 

tartalmazza a jutalom, a készenléti ügyelet, a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó túlóra és 

cafetéria előirányzatait. 

Ebben az évben 2 dolgozó vonul nyugdíjba, akiknek a pótlásáról a folyamatos munkavégzés 

érdekében időben kell gondoskodnunk, mivel a törvény értelmében több hónapra mentesülnek 

a munkavégzés alól. Ennek többletköltségét a tervezet szintén tartalmazza. Korábban már 

többször is jeleztük, hogy nagyon szűk a keresztmetszet a beruházások, felújítások, 

karbantartási munkák műszaki előkészítésében, levezénylésében, illetve a hivatali műszaki 

jellegű szakhatósági eljárások lebonyolításában. Annak érdekében, hogy a feladatokat 

maradéktalanul el tudjuk végezni – a meghatározott létszámkereten belül – meg kívánjuk oldani 

ezt a problémát. 

Ebben az évben is szeretnénk eszközparkunkat bővíteni. Ennek keretében a legjelentősebb 

összegű beruházásunk a zöldfelület kezelés hatékonyabbá tétele érdekében szükséges új fűnyíró 

traktor vásárlása. 

 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár: 

A személyi juttatások során figyelembe vettük a garantált bérminimum és minimálbér 

emelkedéséből (8%), illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján átsorolásból keletkező többletkiadásokat, illetve az esetleges bérfeszültségeket 

kiegyensúlyozó munkáltatói döntésen alapuló illetményrészeket. Betervezésre került továbbá 

az egy fő nyugdíjba vonuló közalkalmazott helyettesítése is igazodva az érintett szervezeti 

egység vállalt nyitvatartásához, illetve a Művelődési Ház jogszabályban meghatározott 

nyitvatartásának teljesítéséhez tervezésre került továbbá egy részmunkaidős alkalmazott 
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munkabére és járulékai is. A terv tartalmazza továbbá a jutalom és cafetéria juttatás 

előirányzatát is. 

2020-as évben a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár, mint intézmény minden 

egységében a működéséhez szükséges kisebb karbantartások, szakmai munkák színvonalas 

elvégzéséhez szükséges kis értékű eszközök, a napi munkavégzéshez, illetve a rendezvények 

lebonyolításához kapcsolódó eszközök vásárlása mellett szeretnénk a következő nagyobb tárgyi 

eszközöket beszerezni, beruházásokat elvégezni: 

- a nagytermi hangrendszer felújításának folytatása és egyéb technikai eszközök 

(microportszett, két oldalról vetíthető vászon, akkumulátoros USB-s, CD/MP3 lejátszós 

hordozható hangszóró, pulpitus mikrofon (1,5 M),  

- székek (utolsó 60 db régi szék, valamint az amortizálódottak) cseréje (360 e), 

- hőszivattyús fűtési rendszerünk kompresszorának javítása (vezérlő cseréje) (4M), 

- Könyvtár 60 éves=Olvasó Jánossomorja program finanszírozása 700 e, 

- könyvtári számítógéppark cseréje (2 db 300 e), 

- helytörténeti gyűjteményünkben képfelfüggesztőrendszer kialakítása (200 e). 

2019-től tagintézményként működő Sós Antal Közösségi Ház felújítási munkálatainak 

folytatása, mely kapcsolódik a 2019-ben elnyert Leaderes pályázathoz. 

- udvar felőli ablakok cseréje + reluxa 4 db (700 e) 

- terasz, lépcső burkolása (700 e) 

- ablakokra (nagyterem+konyha+öltöző) sötétítő függönyök (400 e) 

- 50 db szék (300 e) 

- bankett asztalok 5 db (100 e) 

Bevételi előirányzatunkat is megnöveltük. 2020-ban intézményünk több belépődíjas előadást 

szervez, valamint a SAKH-t is bérbe tudjuk adni kisebb rendezvényekre, rekreációs 

foglalkozásokra. 

 

Kék Bagoly Bölcsőde: 

A személyi kiadások tekintetében figyelembe vettük a garantált bérminimum és minimálbér 

emelkedéséből (8%), illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

alapján átsorolásból keletkező többletkiadásokat. Továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján járó bérpótlékok szükséges 

fedezetét is megállapítottuk. E körben további kiadást jelent a korábbi évekhez képest a bölcsődei 

dajka pótlék, illetve helyettesítési pótlék 2020. január 1-ével történő bevezetése, a bölcsődei 
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kisgyermeknevelő pótlék mértékének nagyobb mértékű 2020. január 1-ével történő emelése. A 

technikai dolgozók esetében pedig a munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel került sor 

bérfejlesztésre, hiszen a fenti jogszabályok számukra ágazati bérelemet nem határozott meg, így 

jelentős bérkülönbségek, bérfeszültségek alakultak volna ki. A Kék Bagoly Bölcsőde személyi 

létszámánál továbbá figyelembe vettük a fenntartó korábbi döntését a bölcsődei dajkák tekintetében, 

illetve a korábbi ellenőrzés megállapítását is, miszerint egy fővel emelni kell a bölcsődei dajkák 

létszámát az intézményben. 

Bölcsődénk 33 férőhelyes. 10 fő dolgozó látja el az intézményi feladatokat. Három csoportban 

6 kisgyermeknevelő dolgozik.  

Az első félévben szinte teljes létszámmal működtünk, a második félév végén kevesebben 

voltunk, a 2020-es év elején töltődünk fel teljes létszámra.  

Főzőkonyhánkon két szakács látja el a bölcsődei gyermekek élelmezését.  

Egy bölcsődei dajkánk van, tavasszal kell még egy dajkát alkalmazni a kormányhivatal előírása 

szerint.  

Egy kisgyermeknevelő 2020-as évben nyugdíjba vonul.  

Bölcsődénk gyermekorvosa havi 4 órában látja el feladatát megbízási jogviszonyban.  

A konyha költségvetésénél figyelembe vettük a 2020-as év lehetséges változásait és 

áremelkedésekkel, ezzel számolva 3 %-os növekedéssel terveztük be a kiadásokat.  

A költségvetésbe a 2020-as munkabérek idei évi törvényi változását is figyelembe vettük. 

Az idei évben, sok minden tönkre ment és lejárt a szavatossága, illetve újra kell készíteni. A 

jövő (2020) évi költségvetésben szeretném, ha tervezésre kerülne:  

Konyhai munkaasztal 50.000 Ft 

Függönyök csoportszobákba 50.000 Ft 

Szabályzat felülvizsgálat (tűzvédelem, kockázat értékelés, villámvédelem) 400.000 Ft 

Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek című havilap éves előfizetés 30.000 Ft 

GDPR ajánlat 200.000 Ft + ÁFA 

Adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítása 25.000 Ft + ÁFA / hó 

HACCP kézikönyv 50.000 Ft 

DUNA KOMPOSZT átalány díjas 4000 Ft/ hó (48.000 Ft év) 

 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH):  

A 2020. évi költségvetés tervezésekor a képviselő-testület korábbi döntését fenntartva 62.000 Ft-os 

illetményalappal számoltunk a köztisztviselők személyi kiadásainál. A személyi juttatások esetében 
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– a 2020. január 1 óta hatályos közös önkormányzati hivatalra vonatkozó megállapodás alapján – 19 

fő illetménye került figyelembevételre. Megállapításuk során figyelembe vettük a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján történő besorolásváltozást, illetve a 

közigazgatási szerv döntésén alapuló illetményelemeket és munkába járás költségtérítését is. 

Megtervezésre került a cafetéria, jutalom illetve ruházati költségtérítés juttatása is. Összesen 4,28 

%-os bérfejlesztés történt. A bérköltség finanszírozásban a Közös Önkormányzati Hivatalt 

működtető önkormányzatok is betervezték a 2020. január 1 óta hatályos megállapodás alapján az 1-

1 fő köztisztviselő juttatásait. (Várbalogról 4.496.-eFt, Újrónafőtől 3.860.-eFt) Beszámítás után 

az önkormányzat továbbra sem kap a KÖH működtetéséhez állami támogatást. A 

Kirendeltségen állandó jelleggel dolgozó köztisztviselők adóigazgatási, iktatási, iratkezelési és 

egyéb igazgatási jellegű feladatokat látnak el. A polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó 

államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket a székhelyen dolgozó köztisztviselők látják 

el. Szintén a székhelyen dolgozók végzik a képviselő-testületi ülések előkészítésével, 

végrehajtásával ill. a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 

A dologi kiadások tartalmazzák a rezsiköltségeket, irodaszerek, tisztítószerek, ruházati 

költségtérítés, vásárolt szolgáltatások és a továbbképzések, csapatépítés költségeit. Informatikai 

eszköz beszerzést nem terveztünk.  

A bevételek megtervezésénél 1.204.-eFt saját bevételt terveztünk. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata: 

Bevételek alakulása: 

Az önkormányzat bevételei a MÁK által közölt állami támogatásokat, a saját bevételeket, a 

helyi adó bevételeket és a maradványt tartalmazza. A maradvány összegét előzetes számítások 

alapján 550 millió Ft-ban határoztuk meg, melynek pontos meghatározása a zárszámadási 

rendeletben kerül megállapításra. 

Az állami támogatások között a KÖH működéséhez beszámítás után már nem kapunk 

támogatást, szolidaritási hozzájárulásként 38.072.-eFt-ot kell fizetnünk, mely a nettó 

finanszírozás körében kerül érvényesítésre. Az állami támogatások összege a 2019. évhez képes 

6.274.-eFt-tal kevesebb, melynek legfőbb oka az óvodai létszám csökkenése(4.9 millió Ft), 

valamint a gyereklétszám csökkenésének következtében az étkeztetés támogatásának (2,5 

millió Ft) csökkenése. Bölcsőde üzemeltetési támogatása 1 millió Ft-tal emelkedett. 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (50.338.-eFt) az alábbi bevételeket 

tartalmazza: 
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-közfoglalkoztatás támogatása: 684.-eFt 

-OEP-től átvett pénzeszköz: 24.834.-eFt (védőnők:18.998.-, ügyelet: 5.431.-eFt, 

eü.fogl.ell:405.-eFt) 

-Újrónafői önkormányzattól átvett pénzeszköz óvoda működtetésre: 16.444.-eFt. 

- Újrónafőtől KÖH működésre:3.860.-eFt 

- Várbalogtól KÖH működésre: 4.496.-eFt. 

Felhalmozási célú támogatások (94.419-eFt) a 2020. évben megvalósuló pályázatok 

támogatásait tartalmazza: 

- TOP bölcsőde fejlesztése: 68.250.-eFt 

- TOP kerékpárút: 16.170.-eFt 

- Leader Hármashalom felújítása: 5.000.-eFt 

- Leader Sós Anatal Közösségi Ház felújítása: 4.999.-eFt. 

Közhatalmi bevételeink (840.150.-eFt) a helyi adó bevételeket tartalmazza: 

- építményadó: 141.500.-eFt 

- kommunális adó: 6.500.-eFt 

- iparűzési adó: 800.000.-eFt 

- gépjárműadó: 24.000.-eFt  

- talajterhelési díj: 200.-eFt 

- bírság, pótlék: 450.-eFt. 

Működési bevételként (26.418.-eFt) az alábbi bevételekkel terveztünk: 

- szolgáltatások bevételei 4.795.-eFt (sírhelyek: 1.243.-eFt, uszoda:2.263.-eFt, gyermek 

szállítás: 989.-,eFt, járóbeteg ellátás:300.-eFt) 

- Közvetett szolgáltatások 12.497.-eFt(orvosoknak: 1.060.-eFt, uszoda+konyha rezsi: 

5.066.-eFt,lakótelkek kialakítása: 6.371.-eFt) 

- tulajdonosi bevételek 7.861.-eFt (lakbérek. 6.491.-eFt, földbérleti díjak:1.370.-eFt) 

- szolgáltatások áfája: 1.165.-eFt 

- kamat bevétel: 100.-eFt. 

Felhalmozási bevételek között 6.500.-eFt-tal számoltunk, melyet lakótelkek értékesítésével 

szeretnénk elérni. 

A maradvány összegét előzetes számítások alapján intézményi szinten 550 millió Ft-ban 

határoztuk meg, melynek pontos meghatározása a zárszámadási rendeletben kerül 

megállapításra.  

Az étkeztetési térítési díjak bevételei a VÜMESZ-nél kerültek ebben az évben is betervezésre, 

tekintettel arra, hogy a konyha működtetése továbbra is ennek a költségvetési intézménynek a 
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feladat-és hatásköre. 

Kiadások alakulása:  

Az önkormányzat személyi kiadásai és járulékai tartalmazzák az illetményeket, tiszteletdíjakat, 

megbízási szerződéseket, cafetériát és a jutalmak összegét. Az önkormányzat létszámkeretét a 

10. sz. melléklet tartalmazza. 

A 2020. évi költségvetés tervezése során megállapítottuk - a garantált bérminimum és minimálbér 

(8%) növekedés figyelembevételével - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján járó illetményeket, 

munkabéreket.  

A bértömeg alakulása során növekményt okozott a védőnők 2019. július óta szakdolgozói bértábla 

alá történő besorolása, illetve 2020. január 1-el történő ismételt bérfejlesztése. Előre látható már, 

hogy a jogalkotó - az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy 

bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 

szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításával - 2020. november 1-től ismételt 

bérfejlesztést hajt végre, így ennek fedezeti igényét már a 2020. novembertől hatályos bértábla 

alapján mutattuk ki időarányosan. Esetükben 2020-ban az Országgyűlés összesen 14%-os 

bérfejlesztést hajt végre, így önkormányzati bérfejlesztés esetükben nem került sor. Hangsúlyos 

továbbá, hogy itt kerültek betervezésre a védőnők kiegészítő bérelemei is (pótlékok, helyettesítési 

díj). 

A kialakuló bérfeszültségek elkerülése és szakemberek megtartása érdekében továbbá alkalmaztuk 

a munkáltatói döntésen alapuló eltérítés és alapbér emelés eszközeit figyelemmel az önkormányzat 

gazdálkodásának egyensúlyára.  

Az önkormányzat létszámában változás 2020-ban nem tervezett, kimutatását a költségvetési rendelet 

tervezet tartalmazza. 

A megbízási szerződések is felülvizsgálatra kerültek. A megbízási díjakat a költségvetésben 

beterveztük. 

A dologi kiadások tekintetében az állandó kiadásokat a 2019. évi teljesített kiadásokra 

alapoztuk. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a dologi kiadások mely összegekkel kerültek 

kiegészítésre: 
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Dologiba tervezett előirányzatok Előirányzat (eFt) 

Fásítás 6 000 

Parkfelújítások 8 000 

Információs táblák karbantartása, cseréje 1 000 

Bérlakások, intézmények hibajavítása 4 000 

Rendezési terv felülvizsgálat, módosítás 2 000 

Városi rendezvények 30 000 

Pályázatok, beruházások előkészítése, tervek készítése 10 000 

Gyalogátkelő villogó tábla 1 000 

Egészségügyi prevenciós program 1 500 

Mobil WC bérlése 900 

Védőoltás 737 

Utcabútorok beszerzése 1 000 

Díszkivilágítás bővítése 1000 

 Újszülöttek részére babakötvény                            5000 

Összesen: 72137 

 

Az ellátottak pénzügyi juttatási tartalmazza az önkormányzat segélykeretét, mely összesen 

6.600.-eFt.: 

- rendkívüli települési támogatás:    5.000.-eFt 

- köztemetés:      600.-eFt 

- Karácsonyi csomagok:     1.000.-eFt 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatási összege az átadott pénzeszközök között kerül 

betervezésre a 9.sz. mellékletben, melynek összege 2.000.-eFt. 

Az átadott pénzeszközöket a 9. sz. melléklet mutatja be. Az elvonások, befizetések(46.368.-

eFt) tartalmazzák a fizetendő szolidaritási hozzájárulást (38.072.-eFt) és a 2019.  decemberében 

kifolyósított 2020. évi nettó finanszírozási előleg visszafizetését (8.296.-eFt). Visszatérítendő 

támogatásként az Interreg pályázathoz kapcsolódóan 435.-eFt megelőlegzést kell 

visszafizetnünk. Államháztartáson belülre 273.420.-eFt-ot, államháztartáson kívülre 40.863.-

eFt átadott pénzeszközt terveztünk be. 

A beruházásokat és felújításokat a 8. sz. melléklet tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 

összesen 475.884.-eFt-ot költhetünk, melyből pályázati pénz 94.419.-eFt, saját forrásból 
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381.465.-eFt-ot finanszíroz az önkormányzat. A felhalmozási kiadások között 10.000 millió Ft-

ot terveztünk be felhalmozási célú pénzeszköz átadásra az egyházaknak. 

Központi, irányító szervi támogatások az intézmények finanszírozását tartalmazza (478.441.-

eFt): 

- KÖH finanszírozása:     112.369.-eFt 

- Bölcsőde finanszírozása:   55.607.-eFt 

- Művelődési Ház finanszírozása:  53.970.-eFt 

- VÜMESZ finanszírozása:   256.495.-eFt 

A 2020. évi költségvetésben 198.000-eFt tartalékkal számolunk, melyből 173 millió Ft 

működési tartalék a 2021. évre, 25.000-eFt általános tartalék. 


