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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő- testület 2011. november 29.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Ágasegyháza Község önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása. 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírásokat az Államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. törvény, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás 

működési rendjéről tartalmazza. 

A hivatkozott törvény előírja, hogy a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót 

november 30-ig, a helyi önkormányzati képviselő-testületi tagok általános választásának 

évében legkésőbb december 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. 

A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a 

költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása. 

A koncepció elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényjavaslata 

állt rendelkezésre. 

A kormányzat 2012. évi gazdaságpolitikájáról 

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában továbbra is a gazdaság növekedésének 

beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. 

Mindeközben és mindennek érdekében jelentős változások előtt álla közigazgatás és állnak az 

önkormányzatok, bár ezek pontos időpontját jelenleg még nem ismerjük. Nekünk a jelen 

helyzetből kiindulva kell tehát megtervezni a 2012. év költségvetésének koncepcionális 

kiindulópontját. 

Az országban a 2012 költségvetés 1,5 százalékos GDP növekedésre épül, 2,5 százalékos 

államháztartási hiánycél mellett Az államháztartás egyenlegéről a következőket hallani: az 

750 milliárd forinttal javulni fog a 2012-i évi Országvédelmi Költségvetésben, amelynek 

keretében összesen 300 milliárd forintos tartalékot képez a kormány. Ebből 150 milliárd forint 

kerül az Országvédelmi Alapba, amelyet a 25 százalékos áfakulcs 27 százalékra való 

emelésével teremtenek elő. 

Ennek az évnek a végére 73 százalékra, jövőre a költségvetési terv szerint 72 százalékra 

csökken az államadósság. A jövő évre prognosztizált 3,4 százalékos infláció helyett 4,2 

százalékos inflációval számolnak – ez az áfakulcs tervezett emelésével is összefügg. 
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Ezeknek a céloknak az elérése érdekében már 2010. II. félévében történtek intézkedések. Az 

intézkedések középpontjában az Új Széchenyi Terv célkitűzéseivel összhangban a gazdaság 

növekedésének és a vállalkozási tevékenység serkentése, a versenyképesség növelése áll, 

különös tekintettel a magyar kis- és középvállalkozásokra. 

A bevételek tervezett megoszlásán az látszik, hogy a kormány elsősorban a lakossági 

befizetések növekedésére számít a következő két évben. A közvetlen lakossági befizetések 

összege az idei 1452,8 milliárd forintos előirányzatról 2012-ben 1538,7 milliárdra 

emelkedhet, ami jórészt az adójóváírás fokozatos kivezetésével magyarázható. 2013-ra 

viszont a kormány számításai szerint 1482,3 milliárdra csökkennek majd a lakossági 

befizetések.  

 

Emelkedést vár a kabinet a fogyasztáshoz kapcsolt adók terén is: az idei 3471,4 milliárdos 

várakozás jövőre 3576,2 milliárd, 2013-ban pedig 3751 milliárd lehet. Ez 8 százalékos 

emelkedést jelentene két év alatt, ami az inflációt is belekalkulálva meglehetősen konzervatív 

becslés. A gazdálkodó szervezetek befizetéseinél idén 1282,6 milliárdot vár a kormány, ez 

jövőre 1251,8 milliárdra csökkenhet, majd 2013-ra 1122,6 milliárdra eshet vissza. Az egy év 

alatt 130 milliárdos csökkenésből az látszik, hogy a kabinet számol a különadók 2013-as 

kivezetésével.  

Csökkennek ugyanakkor a tervek szerint a szociális ellátásokra és normatív támogatásokra 

fordítható összegek. Egyedi normatív támogatásokra az idei 214,9 milliárd forint után jövőre 

188,6 milliárdot, majd 2013-ban 182,2 milliárdot fordíthat a büdzsé az irányszámok szerint. A 

fogyasztói árkiegészítés idei 109 milliárd forintos összege a következő két évben 100 milliárd 

környékére csökken majd.  

Családi támogatásokra és szociális ellátásokra idén 628,3 milliárd forint van előirányozva, ez 

jövőre 610,3 milliárdra, egy évvel később pedig 609,8 milliárd forintra csökkenhet. Ennek 

forrása főleg a munkanélküli segély jogosultsági idejének csökkentése és a rokkantnyugdíjak 

felülvizsgálata lehet.  

Az előirányzat szerint idén a költségvetés egyedi tételek nélkül számított hiánya 687,4 

milliárd forint lehet, ebből a központi költségvetés 613,3 milliárdos deficitet hozhat össze. A 

teljes központi alrendszer hiánya jövőre 606,4 milliárd forintra, 2013-ban pedig 594,2 

milliárdra csökkenhet a most közzétett irányszámok alapján. 

A jelen előterjesztés előkészítésekor még nem volt ismert a 2012. évi költségvetési 

törvényjavaslat IX. Helyi önkormányzatok támogatása és helyben maradó személyi 

jövedelemadó fejezetét alapvetően érintő, a közfeladat ellátását szabályozó új sarkalatos 

törvények tervezete, továbbá a szakmai (ágazati) törvények módosítása, ezért ezek és az 

előirányzatok összhangja nem volt megítélhető. A költségvetési törvényjavaslat fejezeti 

indokolása – a korábbi évekhez hasonlóan – még nem készült el, ezért annak tartalma sem 

volt hasznosítható. 

A helyi önkormányzatok támogatásáról 

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a 

többcélú kistérségi társulásokat is – 2012-ben 3202,6 Mrd Ft GFS rendszerű bevételből 

gazdálkodhatnak.  
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Ebből a központi költségvetés által a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben 

maradó személyi jövedelemadója fejezetben biztosított forrás 1140,6 Mrd Ft, amely a 2011. 

évi korrigált bázis irányszám (1132,7 Mrd Ft) 100,7%-a.  

A 2012. évi törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozás alapvető elemeinek 

változatlansága mellett a megyei önkormányzatok forrásszabályozása tekintetében 

tartalmaz változást. A megyei önkormányzatok intézményei 2012. január 1-jétől – várhatóan 

– állami fenntartásba kerülnek, ezért a költségvetési támogatás igénybevétele feltételeit 

meghatározó mellékletek szövegéből a megyei önkormányzatok kikerültek, egyidejűleg az 

egyes jogcímekhez kapcsolódó előirányzat csökkent a megyei feladatok várható 

átcsoportosítása miatt. 

E változásokkal összhangban az önkormányzati támogatásokat összefoglaló 1. sz. melléklet 

IX. fejezetben külön előirányzaton jelent meg – összegyűjtve a normatív és egyéb 

előirányzatokból – a megyéket megillető rész. Az előirányzat kiegészült továbbá az ide 

kapcsolódó illetékbevétellel is.  

A forrásszabályozásban – egyszerűsítési szempontból – a normatív szja-t jövőre állami 

támogatás váltja fel, ahogy az a gyakorlatban jelenleg is funkcionál.  

Ennek megfelelően 2012-től „szja-ágon” már csak a lakhelyen maradó szja – a 2010. 

évben a településekre bevallott szja 8%-a – illeti meg a települési önkormányzatokat. E 

forrás – az adótörvény változása és a 2010. évben még érezhető válság hatására – a 

megelőző évhez képest 13,3 Mrd Ft-os csökkenést mutat, melyet a települési 

önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai normatív állami 

hozzájárulás azonos összegű megemelésével ellensúlyoz a törvényjavaslat. 

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója 

fejezetből biztosított források ágazati megoszlása főként a megyei feladatok miatti előirányzat 

átcsoportosítások következtében módosult, az egyéb belső átcsoportosítások mértéke nem 

jelentős.  

Az előző évek tapasztalatai szerint számos önkormányzat nem tett eleget a 

gyermekétkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó szociális kedvezményekre 

vonatkozó törvényi kötelezettségének. A költségvetési törvényjavaslat immár a pénzügyi 

szabályozás eszközeivel is elősegíti e kötelezettségek betartását azzal, hogy az étkeztetéshez 

és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó – eddig felhasználási kötöttség nélküli (3. sz. melléklet) – 

normatívákat jövőre a kötött támogatások (8. sz. melléklet) közé sorolja. A javaslat szerint 

szintén a kötött normatívák közé kerül a közoktatási informatikai feladatok támogatása, 

garanciát teremtve így e fontos területhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. 

A Kormány a költségvetést érintő ágazati (szakmai) törvényeket nem terjesztette az 

Országgyűlés elé olyan időpontban, hogy azoknak a tervezőmunkában való hasznosítása 

megvalósulhasson, a tervezés értékelése során a hatások figyelembevétele felhasználható 

legyen.  

A költségvetési törvényjavaslat egyes előirányzatait megalapozó törvények (adótörvények, 

szakmai, ágazati szabályozások) jelenleg folyó, a költségvetési tervezőmunkával egyidejű 

kidolgozása a költségvetési javaslat szerinti szabályozási elgondolásokat és a normatív 

hozzájárulásokat, támogatásokat tartalmazó 3-8. sz. mellékletben szereplő előirányzatok, 

valamint a szakmai (ágazati) törvények közötti összhang értékelését akadályozta. 
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Az átalakuló közigazgatás szabályait rögzítő jogszabálytervezet a véleményalkotás során nem 

állt rendelkezésre, ennek hiányában az átalakításra vonatkozó elképzelések és az 

előirányzatok közötti összhang sem volt megítélhető.  

A Széll Kálmán Terv 5. pontja tartalmazza az állam oktatásban történő nagyobb 

szerepvállalását, a 9. pontja a bürokrácia csökkentését, de ezek konkrét jogi szabályozása még 

nem került elfogadásra. A Terv szerint a közoktatás és a felsőoktatás új szabályait 2011 

szeptemberéig kellett volna elfogadni.  

A helyi önkormányzatok forrásszabályozása  

A 2012. évi törvényjavaslat az önkormányzati forrásszabályozás alapvető elemeinek 

változatlansága mellett a megyei önkormányzatok forrásszabályozása tekintetében tartalmaz 

változást. A megyei önkormányzatok intézményei 2012. január 1-jétől – várhatóan – állami 

fenntartásba kerülnek.  

A költségvetési törvényjavaslat 3-8. számú mellékleteiben valamennyi normatív 

hozzájárulást, támogatást érintő változás az, hogy a megyei önkormányzatok kikerültek az 

igényjogosulti körből. A mellékletekben a helyi önkormányzat megnevezés helyett a 

települési önkormányzat szerepel, egyidejűleg az egyes jogcímekhez kapcsolódó előirányzat 

csökkent a megyei feladatok várható átcsoportosítása miatt. A normaszöveg, az 

önkormányzati mellékletek, valamint az önkormányzati támogatásokat összefoglaló 1. számú 

melléklet IX. fejezete összhangba került abból a szempontból, hogy az utóbbiban már külön 

előirányzaton jelenik meg összegyűjtve a normatív és egyéb előirányzatokból a megyéket 

megillető rész. Az előirányzat kiegészült továbbá az ide kapcsolódó illetékbevételekkel is.  

Az önkormányzati forrásszabályozás jelenlegi rendszerének jelentős – feladatfinanszírozáshoz 

kapcsolódó – átalakítása az NGM tájékoztatása szerint 2013. évtől várható.  

Az önkormányzati alrendszer 2012. évi költségvetési mérleg tervezete szerint a helyi 

önkormányzatok a 2012. évben 3 202 595,7 M Ft – hitel, és értékpapír műveletek nélkül 

számított (GFS rendszerű) – bevételből gazdálkodhatnak, amely nominálértéken az előző évi 

előirányzatnál 2,2%-kal, a 2011. évi várható GFS bevételeknél 0,9%-kal magasabb. E 

bevételek 40,5%-a saját folyó bevétel, átengedett gépjárműadó, felhalmozási és tőke jellegű 

bevétel, valamint 59,5%-a állami hozzájárulás, támogatás, személyi jövedelemadó, 

támogatásértékű működési bevétel, uniós támogatás és ahhoz kapcsolódó, valamint egyéb 

támogatásértékű felhalmozási bevétel.  

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a 

többcélú kistérségi társulásokat is – gazdálkodásához a központi költségvetés 2012. évben – a 

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadó 

fejezetében – 1 140 555,7 M Ft-ot biztosít, amely a korrigált bázis irányszám 100,7%-a. 

Az összehasonlítható szerkezet érdekében a 2011. évi irányszámot korrigálni kellett a 

feladatváltozások miatti, fejezetek közötti átcsoportosítások hatásával. Ezen túlmenően 

további korrekciót igényelt a 2011. évi hatások átvezetése. A báziskorrekciók együttesen 

1,4%-kal (15 991,4 M Ft-tal) csökkentették az előző évi irányszámot.  

Tartalmát tekintve – a korrigált bázishoz viszonyított – 7 890,0 M Ft központi 

forrásnövekedés a következő ellentétes előjelű tételek egyenlege.  
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Forráscsökkentő tételek összesen 45,300,0 M Ft összegben: a Széll Kálmán Terv alapján 

készített Magyarország 2011-2015. évre szóló Konvergencia programjában „kötelező 

önkormányzati feladatok méretgazdaságos átszervezése” címen tervezett 15 000,0 M Ft, 

valamint a helyi önkormányzatok által folyósított szociális támogatások átalakításával 

összefüggő 30 300,0 M Ft kiadáscsökkentés.  

Forrásnövelő tételek összesen 53 190,0 M Ft összegben: a megyei önkormányzatok eddigi 

szabályok alapján kalkulált illetékbevétele 22 000,0 M Ft (eddig önkormányzati saját folyó 

bevétel), továbbá az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázati saját 

forrás kiegészítésének 2050,0 M Ft, valamint a helyi önkormányzatok által folyósított 

szociális támogatások átalakításával összefüggő 29 140,0 M Ft támogatási növekménye.  

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban szereplő közoktatási célú hozzájárulások és 

támogatások előirányzata a korrigált bázis előirányzathoz képest 32 156,2 M Ft-tal (8,0%-kal) 

csökken. A változások tartalma:  

 a megyei intézmények állami fenntartásba kerülése miatti („globális támogatásokhoz” 

történő) átcsoportosítás 32 234,1 M Ft-tal csökkenti az előirányzatot;  

 a „kötelező önkormányzati feladatok méretgazdaságos átszervezése” címen elrendelt 

kiadáscsökkentés miatt a pedagógus továbbképzés központi költségvetési támogatás 

előirányzat 700,0 M Ft-tal mérséklődik;  

 a központosított előirányzatok (5. sz. melléklet) 11. „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást 

segítő támogatások” jogcímcsoporton belül a közoktatási célú – „Esélyegyenlőséget szolgáló 

intézkedések” és „Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó 

pedagógusok anyagi támogatása” – előirányzatok terhére 293 M Ft átcsoportosításra került a 

szociális célú „Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása” nevű új előirányzatra;  

 a többcélú kistérségi társulások támogatása (8. sz. melléklet III.) jogcímcsoporton belül az 

egyes ágazatok közötti („globális” és kulturális területről) átcsoportosítás 1070,9 M Ft 

előirányzat növekedést eredményez, mellyel a társult formában működtetett iskolák 

fenntartásának ösztönzése fokozódik.  

A közoktatási célú hozzájárulások és támogatások igénybevételi és elszámolási szabályai 

alapvetően nem módosulnak. A 2013. évtől a kormányzati tervek szerint feladatfinanszírozási 

rendszer kerül bevezetésre, ezért a törvényjavaslat a 2012/2013. tanévet érintően csak a 2012. 

költségvetési évben lévő, időarányos négy hónapra határozza meg a feltételrendszert, a 2013. 

költségvetési évet érintő nyolc hónapra – a korábbi évek tanévi szabályozását megszüntetve, a 

fenti kormányzati célkitűzéssel összhangban – azt nem rögzíti.  

A közoktatási célú normatív hozzájárulásoknál (3. számú melléklet 15-16. jogcím) a fajlagos 

összegek változatlanok, az igénybevételi és elszámolási feltételek kiegészültek a Közokt. tv. 

27. § (4) bekezdése szerint szervezett előrehozott szakképzés keretében tanulókra vonatkozó 

szabályokkal.  

A költségvetési törvényjavaslat, hogy az önkormányzatok eleget tegyenek a 

gyermekétkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó szociális kedvezményekre 

vonatkozó törvényi kötelezettségnek a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elősegíti e 

kötelezettségek betartását azzal, hogy az étkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó – 

eddig felhasználási kötöttség nélküli (3. sz. melléklet) – normatívákat jövőre a kötött 
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támogatások (8. sz. melléklet) közé sorolja. A javaslat szerint szintén a kötött normatívák 

közé kerül a közoktatási informatikai feladatok támogatása, garanciát teremtve e fontos 

területhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. E miatt a 3. számú mellékletből 

együttesen 37 008,1 M Ft előirányzat átcsoportosítás történt a 8. számú mellékletbe (az 

előirányzati keretek és a fajlagos összegek változatlansága mellett).  

A közoktatási célú normatív támogatások (8. sz. melléklet I. „Kiegészítő támogatás egyes 

közoktatási feladatokhoz”) fajlagos összegei – a pedagógus továbbképzés támogatása 

kivételével, amely 66,7%-kal csökkent – nem változtak. Az előirányzati keretek csökkenése a 

megyei önkormányzati feladatok átcsoportosításából fakad.  

A közoktatási célú központosított előirányzatok (5. sz. melléklet 5. és 11. jogcímek) 

együttesen 1134,0 M Ft-tal emelkedtek: az Arany János Programok pályázati úton elnyerhető 

támogatása (a 3. számú melléklet közoktatási jogcímei keretében normatív módon igénybe 

vehető keret terhére) emelkedett, a többi előirányzat jellemzően a megyei önkormányzati 

feladatok átcsoportosítása miatt csökkent az igénybevételi feltételek változatlansága mellett.  

A szociális ellátásokat érintő központi költségvetésből származó hozzájárulások, 

támogatások 2011. évi előirányzata a végrehajtott báziskorrekciók eredményeként 48 417,3 M 

Ft-tal (19,2%-kal) nőtt, részben (24 817,3 M Ft összegben) a fejezetek közötti átcsoportosítás, 

részben (23 600,0 M Ft összegben) a 2011. évi évközi hatások átvezetése miatt.  

2011. év szeptemberétől a korábbi gázár- és távhőtámogatás beépült az önkormányzati 

lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételekkel, több jogcímen igényelhető 

támogatásban részesülők száma emelkedik, emiatt a NEFMI fejezetből az önkormányzati 

kiadásokhoz (8. sz. melléklet II/1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcím) 

évközben átcsoportosuló többlet 26 500,0 M Ft.  

Az önkormányzati ellátások átalakításának egyik lépéseként 2012. január 1-jétől már nem lesz 

kötelező feladat az utcai szociális munka, megszűnik a hozzá kapcsolódó normatív 

finanszírozás, az eddig önkormányzati források (2011-ben 59,1 M Ft volt a tervezett 

támogatás összege) átkerülnek a szaktárca fejezetébe. A NEFMI a jövőben pályázat útján 

nyújt támogatást a szolgálatok működéséhez.  

Az egyházi és nem állami fenntartóknak átadott szociális intézmények támogatásának a 

NEFMI fejezetébe történő átcsoportosítása következtében 1623,6 M Fttal csökken az 

előirányzat.  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT), a rendszeres szociális segély és egyéb 

ellátások 2011. évi létszámbővülése miatti többlettámogatás báziskorrekcióként történő 

számszerűsített hatásaként 23 600 M Ft-tal nő az előirányzat. 

A 2012. évi költségvetési javaslatban szereplő szociális támogatások előirányzata a 2012. évi 

bázisadatokhoz viszonyítva összességében 10,3%-kal, 30 912,4 M Ft-tal csökken. A 

támogatási jogcímeken belül a normatív támogatások és hozzájárulások előirányzata 31 212,7 

M Ft-tal mérséklődik, míg a kistérségi feladatellátás ösztönzésére 7,3 M Ft-tal magasabb 

előirányzatot terveznek. A szociális célokat szolgáló központosított előirányzat jogcímei 

bővülnek, ezért az előirányzat az előző évhez viszonyítva 293 M Ft-tal nő.  

A 2012. évi irányszámok szociális ágazatot érintő kimunkálásánál 1160,0 M Ft az 

önkormányzatok által folyósított szociális támogatások átalakításához kapcsolódó előirányzat-
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csökkenés (29 140,0 M Ft támogatás növekmény és 30 300,0 M Ft támogatás mérséklődés 

egyenlege), 540,0 M Ft az önkormányzati szervezetfejlesztés miatti kiadáscsökkenés.  

További 29 212,4 M Ft előirányzat-csökkenés (1211,0 M Ft támogatás növekmény és 30 

423,4 M Ft támogatás mérséklődés egyenlege) jelentkezik belső átcsoportosításokból 

adódóan. 

Az előirányzat változások az alábbi szociális ellátási területeket érintik:  

A „Pénzbeli szociális juttatások” (3. számú melléklet), valamint „Egyes jövedelempótló 

támogatások kiegészítése” (8. számú melléklet) 2012. évi előirányzatainak változása (a 2012. 

évi báziselőirányzathoz viszonyítva 1160,0 M Ft-os csökkenés) egyrészt a közfoglalkoztatás 

kibővülése, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, valamint a rendszeres 

szociális segélyezettek, egyéb szociális ellátásokban részesülők létszámbővülése miatti 

többlettámogatás hatása.  

Másrészt a költségvetési támogatások csökkenése kifejezi azt a kormányzati szándékot is, hogy 

a szakmai és pénzügyi szabályozás jobban ösztönözzön a munkavállalásra, az aktív korúak 

ellátásának csökkentett támogatási összegei az egyéneket erőteljesebben motiválják a 

munkaerő-piacra való visszatérésben, a segélyezésben erősödjön a normativitás.  

A szociális normatívák összege e két jogcímnél összesen 48 940,0 M Ft-tal nő az alábbiak 

szerint:  

 Az ellátotti létszámbővülés miatt 79,240,0 M Ft növekedés történik, ebből a kibővült 

közfoglalkoztatáshoz szükséges önkormányzati önerő többlettámogatása 500,0 M Ft, a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számának a szabályozás változásából 

adódó várható létszámnövekménye (az álláskeresési járadékból és segélyből kiesők is itt 

jelennek meg igénylőként) miatti többlettámogatás 41 130,0 M Ft-ot tesz ki. A 2011. évi 

adatok alapján nőtt a rendszeres szociális segélyben, egyéb ellátásban részesülők száma, 

emiatt az éves szintű előirányzathoz viszonyítva 7770,0 M Ft többletigény jelentkezik.  

Ennek a létszámnövekménynek többlettámogatásánál a rendszeres szociális segélyt érintő 

szabályozások változásai miatt (összege maximált, jogosultsági feltételei szigorodnak) a 2012. 

évi költségvetésben mérsékeltebb növekedéssel (3340,0 M Ft) számoltak. Az előirányzatok 

további növekedését a fentebb már említett lakásfenntartási támogatás 26 500,0 M Ft-os 

bővülése okozza.  

 A helyi önkormányzatok által folyósított szociális támogatások átalakításához kapcsolódó 

előirányzat csökkenés 30 300,0 M Ft. Ebből a segélyek korlátozása következtében csökkenő 

rendszeres szociális segélyek miatti támogatásmérséklés 1900,0 M Ft-ot, az egyes 

önkormányzati méltányossági segélyek megszüntetéséből (lakásfenntartási támogatás), 

támogatásának mérsékléséből (ápolási díj, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) adódó 

kiadáscsökkenés 10 000,0 M Ft-ot tesz ki. A jelenlegi szabályozás szerint a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás összege azonos az öregségi nyugdíjminimum összegével (28 500 

Ft/fő/hó), a tervezett jogszabály-módosítással ennek összegét az öregségi nyugdíjminimum 

80%-ára mérséklik, melynek hatásaként 18 400,0 M Ft támogatáscsökkenést terveznek.  

„A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és szociális intézményi feladatok, valamint a 

területi gyermekvédelmi szakszolgálat normatív támogatása” (3. sz. melléklet 9., 11-14. 

jogcímei) a költségvetési javaslat szerint 60 964,6 M Ft, amely a korrigált bázis-
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előirányzatnál 29 981,8 M Ft-tal alacsonyabb. Ennek oka egyrészt az önkormányzati 

szervezetfejlesztés címen előírt kiadáscsökkenés, másrészt a megyei önkormányzatok 

intézményeinek állami fenntartásba kerülése miatti ágazatok közötti támogatás átcsoportosítás 

(29 741,8 M Ft).  

A jogcímcsoporton belül az igénylési, elszámolási feltételek, fajlagos összegek érdemben – az 

alábbi kivételekkel – nem változnak:  

 az emelt színvonalú bentlakásos ellátás (3. sz. melléklet 12. c) jogcím) költségeihez a 

költségvetési támogatás mintegy 60%-kal csökken (2011-ben a normatíva 309 350 Ft/fő volt, 

2012-ben ennek tervezett összege 127 130 Ft/fő), így annak összege az általános ellátási 

normatíva (635 650 Ft/fő) 20%-ával lesz megegyező. A fajlagos összeg csökkentésének 

hatása 240,0 M Ft kiadáscsökkenés;  

 a 2012. évi költségvetésben a 3. számú melléklet 12. jogcímkódon belül a fokozott ápolást, 

gondozást igénylő látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthonainak támogatása az átlagosnál (710 650 Ft/fő) magasabb, 808 450 

Ft/fő lesz. Ugyanakkor ezen ellátottak rehabilitációs célú lakóotthonainak támogatása nem 

fogja elérni az átlagos mértéket, 610 650 Ft/fő a tervezet szerint. A változást szakmai 

tapasztalatokkal indokolta a szaktárca, számszerűsített hatását nem mutatták be.  

„A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatási előirányzata” (8. számú melléklet II./2. 

jogcím) 314,2 M Ft-tal csökken, ebből 14,2 M Ft a megyei fenntartású intézmények miatti 

feladatátadás, 300,0 M Ft a „kötelező önkormányzati feladatok méretgazdaságos 

átszervezése” címen előírt kiadáscsökkenés hatásaként jelentkezik. A szociális 

intézményekben dolgozók továbbképzésének támogatása 2012-től megszűnik, a központi 

költségvetés csak a korábban már megkezdett továbbképzések befejezéséhez, valamint a 

későbbiekben a szakvizsga megszerzésének költségeihez nyújt támogatást.  

„Az ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés támogatási előirányzata” (8. számú 

melléklet II./3. jogcím) 2012-től önálló jogcímen, kötött felhasználású támogatásként 

szerepel. A tervezett előirányzat 243,3 M Ft, mely a korábbi évekhez azonos ellátotti kör 

(bölcsődés valamint fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek) és 

igénylési feltételek mellett, de csak célzottan használható fel.  

A központosított előirányzatok támogatási jogcímei bővülnek (5. számú melléklet 11. e) 

pontja, 12. jogcím). A „gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés 

biztosítása” címen nyújtott támogatási keret nem változik (2400,0 M Ft), a „Biztos Kezdet 

Gyermekházak támogatása” címen a TÁMOP, illetve a Norvég Alap támogatásával 

létrehozott Gyermekházak fenntartásához járulnak hozzá. A többcélú kistérségi társulások 

által igényelhető feladatmutatóhoz kötött szociális támogatások (8. számú melléklet III. 2.3.-

2.6. jogcímei) szabályrendszerében, a normatívák összegében nem terveztek változást. A 

támogatási előirányzat a javaslat szerint összességé-ben 7,3 M Ft-tal nő a 2011. évi 

irányszámhoz viszonyítva (amely 7250,0 M Ft volt), a kistérségi feladatellátás ösztönzésére 

fordítandó támogatás emelkedésének oka a rendelkezésre álló dokumentumokból nem 

állapítható meg.  

A 2012. évi költségvetési javaslat szociális ellátásokat érintő támogatási előirányzatait csak 

részben alapozzák meg a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvénynek, valamint az egyes szociális és 

gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2011. (VII. 21.) Korm. 
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rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő rendelkezései (a 

közfoglalkoztatás részletes szabályai, az álláskeresési járadék folyósítási idejének 

csökkentése, a rendszeres szociális segély összegének csökkentése, illetve maximumának 

meghatározása, az utcai szociális munka állami finanszírozási körbe vonása). A szociális 

támogatások tervezett előirányzatát megalapozó további intézkedésekkel kapcsolatos 

(méltányossági segélyek megszüntetése, az FHT csökkentése) jogszabálytervezet még nem 

állt rendelkezésre.  

A „pénzbeli szociális juttatások” önkormányzatokat megillető keretösszegének elosztási 

módja a korábbi évekhez viszonyítva célzottabbá, hatékonyabbá, egyszerűbbé válik. Egyrészt 

változik a számítások alapját képező fajlagos összeg (a minimum és maximum összegek 

határai szélesednek), másrészt a hozzájárulás megállapításánál nagyobb súllyal (80%) 

szerepel az önkormányzat által ténylegesen fizetett normatív segélyekhez biztosított önrész, 

valamint 20%-os arányban figyelembevételre kerül a lakosságszám is.  

A lassuló gazdasági növekedés, a 2012. évi költségvetési javaslatot megalapozó törvényi 

változások következtében véleményünk szerint a tervezettnél jobban nő a szociálisan 

támogatásra szoruló egyének, családok száma. A szociális támogatások, ezen belül kiemelten 

a pénzbeli szociális juttatások és az ehhez kapcsolódó jövedelempótló támogatások 

összegének tervezett – közel 30,0 Mrd Ft-os – csökkentése kockázatos, az önkormányzatok 

részére biztosított 2012. évi költségvetési előirányzat nem nyújt fedezetet a felmerülőigények 

kielégítésére. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20%-os csökkentése a munkára 

ösztönző hatása mellett (a jelenlegi öregségi nyugdíjminimum alapján ennek tervezett összege 

22 800 Ft/hó) a közfoglalkoztatásból átmenetileg, vagy véglegesen kiszoruló, támogatásban 

részesülők megélhetését nehezíti.  

Egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások (ápolási díj, nevelőszülői díj) költségvetési 

törvénytervezetben meghatározott összegei a javaslat szerint 2012-ben nem emelkednek, a 

tervezett 4,2%-os infláció hatásaként ezek vásárlóértéke csökken.  

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban a közfoglalkoztatás szervezéséhez és 

lebonyolításához biztosított támogatások összege, szerkezete, többcsatornás finanszírozási 

rendszere nem átlátható. Ezek a támogatások az önkormányzati fejezet előirányzatai között 

elkülönülten nem szerepelnek (az ehhez biztosított önrész támogatása beépül a pénzbeli 

szociális ellátások keretösszegeibe), a feladatellátás szervezését, koordinálást végző BM 

fejezetében az ehhez kapcsolódó költségek (személyi, dologi) nevesítetten nem jelennek meg. 

A közfoglalkoztatásra szánt pénzeszközök az MPA kiadásai között „startmunka programok” 

elnevezéssel szerepelnek.  

A kulturális célú hozzájárulások, támogatások elosztási szabályai nem változtak a 2011. bázis 

évhez viszonyítva. A központosított előirányzatok (5. számú melléklet) között szereplő 

könyvtári közművelődési támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 

előirányzatából 190,0 M Ft-ot csoportosítottak át a megyei fenntartású intézmények 

feladatátadása miatt. A költségvetési törvényjavaslat 7. számú mellékletében a települési 

önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 

10,4%-kal csökkent, mert a korábban a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő előadó-

művészeti szervezet átkerül a kormányhivatal fenntartásába, az őket megillető támogatás 

pedig a KIM fejezetbe. A kistérségi feladatellátás ösztönzése (8. sz. melléklet III. 

jogcímcsoport) keretében a közoktatási feladatok javára csökkent a kulturális feladatok 

prioritása, a 359,5 M –Ft-os előirányzat-csökkenés oka a két ágazat közötti átcsoportosítás.  
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A katasztrófavédelmi és ezen belül a tűzvédelmi feladatok országosan egységes szakmai és 

gazdálkodási irányítása érdekében 2012. évtől a jelenlegi hivatásos önkormányzati 

tűzoltóságok feladatellátása közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

hatáskörébe kerül. Ennek megfelelően a jövő évtől a tűzvédelmi feladatok támogatására 

szolgáló előirányzatokat a BM fejezetbe csoportosították át.  

A 2012. évi törvényjavaslatban a címzett- és céltámogatások előirányzatát az előző évivel 

megegyező összeggel tervezték, amelyből 200,0 M Ft a 2012. évi új induló beruházásokra, a 

fennmaradó összeg pedig a folyamatban lévő beruházásokra biztosít fedezetet.  

A fejlesztési célú támogatások előirányzata a végrehajtott báziskorrekciók eredményeképpen 

30 430,0 M Ft-tal (46,7%-kal) csökkentek a 2011. évi irányszámhoz képest az alábbiak 

következtében:  

 az azonos feladathoz kapcsolódó támogatások egy helyre koncentrálása, valamint az 

átláthatóság érdekében 2012. évtől a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar 

Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének támogatását teljes egészében az Uniós 

fejlesztések fejezet tartalmazza. A IX. fejezetből ide kerül átcsoportosításra a hazai forrásból 

megvalósuló projektrész támogatása is;  

 a központosított előirányzat (5. sz. melléklet) összesen 2 750,0 M Ft-tal csökken a 2011. évi 

hatások átvezetése keretében a „Belterületi belvízrendezési célokra nyújtott támogatás” 

megszűnése miatt.  

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban szereplő, fejlesztési célú hozzájárulások és 

támogatások – ezen belül a központosított támogatások (5. sz. melléklet) – előirányzata a 

korrigált báziselőirányzathoz képest 587,2 M Ft-tal nő, mely kétirányú változás egyenlege. Az 

„Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 

kiegészítésének támogatása” keret 2050,0 M Ft-tal emelkedik, ugyanakkor a „Helyi 

önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatás” megszűnik (a „kötelező 

önkormányzati feladatok méretgazdaságos átszervezése” címen elrendelt megtakarítás 

keretében), amely miatt 1462,8 M Ft-tal csökken az előirányzat.  

A fejlesztési célú központosított támogatások előirányzat változással nem járó módosulása, 

hogy az 5. sz. melléklet „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” jogcímen belül 

új támogatási cél jelenik meg: a települési önkormányzat közbiztonságának növelését szolgáló 

fejlesztések támogatása.  

SAJÁT FOLYÓ ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK 

Az önkormányzati források tervezésénél a saját bevételek részeként az intézményi bevételek 

4,2%-os emelkedésével számol a tervezet, ami az önkormányzatok díjmegállapításánál a 

bekövetkezett áremelkedéseknek megfelelő díjemeléssel biztosítható.  

Az egyes ellátási formákról szóló törvények (a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, továbbá a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 

tartalmazza, hogy ellátási formánként az ellátáshoz kapcsolódó kiadások és az állami 
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támogatás figyelembevételével kell meghatározni az intézményi térítési díjat, ami alapján a 

tervezett növekedés megalapozottnak minősíthető.  

A kamatbevételek tervezésekor figyelembe vették az önkormányzati szabad források 

csökkenését, a bázishoz képest 35%-os bevételcsökkenéssel számol a tervezet.  

Az általános forgalmi adóból származó bevételeknél tervezett emelkedés az adókulcs tervezett 

változása ellenére mérsékelt kockázatot jelent.  

A jelen előterjesztés elkészítésének idején az adótörvény módosítása még nem történt meg, a 

kormányzat bejelentette az adókulcs emelésére vonatkozó szándékát, de annak mértéke nem 

indokolja az előirányzatnak a 2011. évi előirányzathoz viszonyított 23,9%-os emelését.  

A helyi adókból származó önkormányzati bevételek tervezett előirányzata a 2010. évi 

tényadatot és a 2011. évi várható adatot is meghaladja. Az előirányzatot megalapozó 

számításokat a helyszíni ellenőrzés során nem biztosították, a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény módosítására nem került sor, ezért a 4,2%-os növekedés elérése csak az 

önkormányzatok adóztatási tevékenységének változásával teljesíthető.  

A gazdasági növekedés tervezett mértéke nem eredményez ilyen mértékű adóalap növekedést. 

A tervezett növekedés elérését az önkormányzatok hatékonyabb adóztatási tevékenysége, helyi 

adók szélesebb körben történő bevezetése, mentességek, kedvezmények felülvizsgálata, 

módosítása esetén lehetséges.  

Az iparűzési adóbevételek miatt kialakult jövedelemdifferenciálódás mérséklésére az előző 

évi előirányzattal azonos összeget (93 839,4 M Ft) tartalmaz a költségvetési törvényjavaslat 

tervezete. A felhasználás szabályait a törvénytervezet 4. számú melléklete tartalmazza.  

A településenkénti értékhatár kivételével a szabályozás elemei megegyeznek a 2011. évi 

szabályokkal, beleértve, az adóerő-képesség meghatározásánál használt szorzószámot (1,4%).  

Az egyéb sajátos bevételek, bírságok előirányzatait az előző évivel azonos összegben 

tervezték meg.  

A bevétel változatlanul teljes összegben az önkormányzatot illeti, ha a környezetvédelmi 

bírságot a települési önkormányzat jegyzője vetette ki. A véleményalkotás idején nem 

tartalmazta a tervezet a szakhatóságok által kiszabott bírságokból, illetve szabálysértési 

bírságból, valamint a közigazgatási bírságból való részesedés arányát.  

Az egyéb átengedett adók (gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó személyi 

jövedelemadó) előirányzatait az előző évivel azonos összegben tervezték meg. 

A költségvetési törvénytervezetben szereplő információk alapján állítottuk össze 

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. évre várható bevételeit is kiadásait, melyeket az 1. 

és 2. számú mellékletek tartalmaznak. 

A mellékletekben szereplő számítások közül a bevételek azok, melyek a legpontosabbak és 

megalapozottak is. A kiadásainkat akkor tudjuk pontosan megtervezni, ha rendelkezésünkre 

állnak mindazok a jogszabályok, melyek a 2012.évre vonatkozó változásokat rögzítik. Amíg 

ezek nincsenek meg, nem lehet pontos kiadási összeget megállapítani, így a koncepcióhoz a 

2011.évi eredeti előirányzattal számoltunk úgy, hogy figyelembe vettük a megszűnő 
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feladatokat, valamint csak a 100 % - ban biztos felújítási kiadással számoltunk. További 

felhalmozási kiadások tervezése a hiány összegét növelné.    

A fent leírtak figyelembe vételével az alábbiakban határozzuk meg a 2012. évi költségvetés 

főbb irányelveit: 

Ágasegyháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének főbb irányelvei  

- Az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése 2012. évben is 

elsődlegesnek minősül.  

- Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé (pl.: 

pályázatok).  

- A kintlévőségek behajtására 2012. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani. 

- Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit. 

-A működési saját bevételeket legalább az infláció mértékével megegyező mértékben kell 

emelni. 

-A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az, az előző év teljesítési adatait 

csak különösen indokolt esetben haladhatja meg, pl.: korábbi alultervezettség miatt. 

-A képviselő-testület a helyi adók mértékét nem kívánja módosítani 2012. évben. 

- Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított 

beruházások biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni. 

- Figyelemmel kell kísérni a pályázati forrásokat – melyhez a saját forrást biztosítani kell – 

ezzel lehetőség szerint kiegészíteni a bevételeket. 

- Részt kell venni –lehetőség szerint- a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a 

helyi munkanélküliséget. 

-A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt. 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, tegyen 

javaslatokat a 2012. évi költségvetés tervezésére, az alábbi határozati javaslatot emelje 

határozattá. 

 

Ágasegyháza, 2011. november 17. 

 

       (:Füredi János:) 

      Ágasegyháza Község Polgármestere 
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H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy az előterjesztésben 

rögzített irányelveket kell alkalmazni a 2012. évi költségvetés elkészítésénél. 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe 

véve a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy 

a rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2012. január hó 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

 

 

 

 

 

  



1.sz.melléklet a 2012.évi költségvetési koncepcióhoz

Cím névAlcím név

Előirányz

at

csoport

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Polgármesteri Hivatal működése

Hatósági jögkörhöz kapcsolódó bevételek 80

Intézményi működéshez kapcsolódó bev. 1928

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5800

300

8108

Önkormányzatok sajátos működési bevétele         

19181

Átengedett központi adók                   76087

Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevét. 740

Önkormányzatok sajátos működési bevétele össz       96008

Központi költségvetéstől kapott támogatások    

Normatív állami hozzájárulás                 29257

Normatív, kötött felhasználású támogatások 5

Központi költségvetéstől kapott támogatások össz   29262

Működési célú támogatásértékű bevételek        17007

Működési célú pénzeszköz átvétel                      1000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                 600

Átvett pénzeszközök összesen                            18607

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek               4275

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen               4275

Működési célú hitel felvétele            3683

Felhalmozási célú hitel felvétele          

3683

Pénzforgalom nélküli bevételek                        

Előző évi költségvetési pénzmaradvány

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen                       0

Bevételek összesen                                            159943

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:                                            159943

MOHÁCSY FERENC FALUHÁZ ÉS SPORTCSARNOK

Művelődési Ház tevékenysége                                             

Intézményi működéshez kapcsolódó bev. 200

200

Helyi adóbevételek

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézményi müködési bevételek

Kamatbevételek

Intézményi müködési bevételek összesen

BEVÉTELEK CÍMENKÉNTI ÉS ALCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSBEN

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat neve
2012.évre

eredeti

e. Ft

Intézményi müködési bevételek

Intézményi működési bevételek összesen                                          

Finanszírozási műveletek bevételei                                 

Finanszírozási műveletek bevételei összesen                                



Cím névAlcím név

Előirányz

at

csoport

2012.évre

eredeti

e. Ft

Sportcsarnok működtetése                                                

Intézményi működéshez kapcsolódó bev. 300

300

III. MOHÁCSY FERENC FALUHÁZ ÉS SPORTCSARNOK Összesen: 500

Szociális étkeztetés

Intézményi működéshez kapcsolódó bev. 4824

4824

Idősek Napközi Otthona                                                      

Intézményi működéshez kapcsolódó bev. 36

36

IV.Szociális Gondozási Központ összesen:                          4860

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat neve

Intézményi működési bevételek összesen                                          

Intézményi müködési bevételek

Intézményi működési bevételek összesen                                          

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT                                                    

Intézményi müködési bevételek

Intézményi müködési bevételek

Intézményi működési bevételek összesen                                          

165303BEVÉTELEK  MINDÖSSZESEN



2.sz.melléklet a 2012.évi költségvetési koncepcióhoz

Cím név Alcím név

Előirányza

t

csoport

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL                                                      

Képviselő-testület működése                                     

Működési kiadások                                                  

Személyi jellegű juttatások                

Munkaadót terhelő járulékok             

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Polgármesteri Hivatal hatósági és pénzügyi tevékenysége                                   

Működési kiadások                                                  

Személyi jellegű juttatások                

Munkaadót terhelő járulékok             

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Önkormányzat által folyósított ellátások

Működési célú támogatásértékű kiadások

Működési célú pénzeszköz átadás

Működési kiadások összesen                             

Felhalmozási kiadások                                           

Beruházások                                   

Felújítások                                       

Felhalmozási célú támogatásértékű kiad.

Felhalmozási célú pénzeszköz tadások

Felhalmozási kiadások összesen                                                            

Működési célú hitelek visszafizetése

Felhalmozási célú hitelek visszafizetése

Finanszírozási műveletek kiadásai összesen

Tartalékok                                                        

Általános tartalék                            

Céltartalék                                      

Tartalékok  összesen                                                       

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:                                                   

II. NEM INTÉZMÉNYI KERETEK KÖZÖTT ELLÁTOTT FELADATOK

Közterületfenntartás

Működési kiadások                                                  

Személyi jellegű juttatások                

Munkaadót terhelő járulékok             

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Közhasznú foglalkoztatás

Működési kiadások                                                  

Személyi jellegű juttatások                

Munkaadót terhelő járulékok             

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Támogatási program keretében történő foglalkozatás

Működési kiadások                                                  

KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS ALCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSBEN

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat neve

2012.évi eredeti 

előirányzat

e.Ft

6723

1348

450

Működési kiadások összesen: 8521

21770

11836

24931

237

27458

7135

1813

Finanszírozási műveletek kiadásai

93367

1813

103701

0

0

11000

2970

2000

15970

0



Személyi jellegű juttatások                

Cím név Alcím név

Előirányza

t

csoport

Munkaadót terhelő járulékok             

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Védőnői szolgálat                                                           

Működési kiadások                                                  

Személyi jellegű juttatások                

Munkaadót terhelő járulékok             

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Tanyagondnoki szolgálat                                                 

Működési kiadások                                                  

Személyi jellegű juttatások                

Munkaadót terhelő járulékok             

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Lakó - és nem lakóingatlan üzemeltetés                                                         

Működési kiadások                                                  

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Helyi utak fenntartása                                                       

Működési kiadások                                                  

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Temetőfenntartás                                                      

Működési kiadások                                                  

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Közvilágítási szolgáltatás                                                

Működési kiadások                                                  

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai

Működési kiadások                                                  

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Önkormányzat civil szervezetekkel való kapcsolatai

Működési kiadások                                                  

Támogatások, pe.átadások   

Működési kiadások összesen                             

Önkormányzat közbeszerzési feladatai

Működési kiadások                                                  

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Sportpálya üzemeltetés                                                 

Működési kiadások                                                  

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

II. NEM INTÉZMÉNYI KERETEK KÖZÖTT ELLÁTOTT FELADATOK ÖSSZ.:

Művelődési Ház tevékenysége                                     

Kiemelt előirányzat neve

2012.évi eredeti 

előirányzat

e.Ft

2322

589

1325

4236

0

563

563

900

900

4375

4375

13

13

400

400

350

350

33259

3165

6452

2612

675

Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok



Működési kiadások                                                  

Cím név Alcím név

Előirányza

t

csoport

Személyi jellegű juttatások                

Munkaadót terhelő járulékok             

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Ágasegyháza Napló című újság szerkesztése

Működési kiadások                                                  

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Sportcsarnok üzemeltetése                                             

Működési kiadások                                                  

Személyi jellegű juttatások                

Munkaadót terhelő járulékok             

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT                                               

Idősek napközi otthona                                                  

Működési kiadások                                                  

Személyi jellegű juttatások                

Munkaadót terhelő járulékok             

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

Szociális étkeztetés                                                      

Működési kiadások                                                  

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Önkormányzat által folyósított ellátások

Működési kiadások összesen                             

Családi Napközi működtetése                                       

Működési kiadások                                                  

Dologi és egyéb folyó kiadások          

Működési kiadások összesen                             

IV. Szociális Gondozási Központ összesen                                         

3935

966

3685

496

496

8586

5143

III.Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok összesen: 14225

1347

321

3475

9093

4457

986

3650

400

5025

4625

KIADÁSOK  MINDÖSSZESEN 165303

14118

Kiemelt előirányzat neve

2012.évi eredeti 

előirányzat

e.Ft



Intézményi működési 

bevételek 14106

Központi költségvetéstől 

kapott támogatások 29025

  II. Nem intézményi 

ker.között 38955

Működési célú 

támogatásértékű bevételek 30258

  III. Mohácsy F. faluház 

és Sportcsarnok 14225

Működési célú hitelfelvétel

Működési célú hitel 

visszafizetése

Tartalék

Működési bevételek 

összesen 178468

Működési kiadások 

összesen 176653

Felhalmozási célú 

támogatásértékű bevételek 84342 Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú 

pénzeszköz átvétel 1896

   I. Beruházások, 

felújítások 105808

Felhalmozási és tőkejellegű 

bevételek 9755

   II. Felhalm.célú 

pe.átadások

Felhalmozási célú hitel 

felvétele 35000

  III.Felhalmozási célú 

hitel visszafizetése 42000

Felhalmozási bevételek 

összesen 130993

Felhalmozási kiadások 

összesen 147808

Pénzforgalmi bevételek 

összesen: 309461

Pénzforgalmi kiadások 

összesen: 324461

Pénzforgalom nélküli 

bevételek 15000

Pénzforgalom nélküli 

kiadások

Bevételek mindösszesen 324461 Kiadások mindösszesen 324461

ezer forintban

B  e  v  é  t  e  l  e  k K  i  a  d  á  s  o  k

Működési kiadások

3. sz. melléklet a…………………….rendelethez

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi összes költségvetési 

bevételeinek és kiadásainak

M  É  R  L  E  G  E

Működési célú pénzeszköz 

átvétel 1000

  IV. Szociális 

Gondozási Központ 21585

Önkormányzat sajátos 

működési bevételei 104079   I. Polgármesteri Hivatal 101888



Kiemelt előirányzat
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Személyi juttatások 34181 22069 5282 7069 68601

Munkaadót terhelő járulékok 8483 5730 1287 1661 17161

Dologi és egyéb folyó kiadások 22220 10756 7656 12455 53087

Önkormányzat által folyósított 

ellátások 11836 400 400 12636

Működési célú tám.értékű kiad. 24931 24931

Működési célú p.e. átadás 237 237

Működési célú hitel 

visszafizetés 0

Tartalék 0

Beruházások 105808 105808

Felhalmozási célú 

támogatásértékű kiadás 0

Felhalmozási célú hitel 

visszafizetés 42000 42000

Összesen: 249696 38955 14225 21585 324461

3./a sz. melléklet a…………………….rendelethez

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi összes költségvetési 

kiadásainak részletezése címenként és kiemelt előirányzatonként

ezer forintban





Feladat megnevezése
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(fő) (fő) (fő) (fő) (fő)

Képviselő-testület 

működése 1 1 1 1

Pm.Hivatal hatósági és 

pénzügyi.fea 11 11 11 11

Polgármesteri Hivatal 

összesen 12 12 12 12

Közterület fenntartás 21 21 21 21

Védőnői szolgálat 1 1 1 1

Nem int.ker.között 

ell.feladatok 22 22 22 22

Művelődési Ház tev. 2 2 1 1

Sportcsarnok tev. 1 1 1 1

Mohácsy F. Faluház és 

Sportcsarnok 3 3 2 2

Idősek Napközi Otthona 1,5 1,5 1,5 1,5

Tanyagondnoki 

szolgálat 2 2 2 2

Szociális Gondozási 

Központ 3,5 3,5 3,5 3,5

Összes létszám: 40,5 40,5 39,5 39,5

4. sz. melléklet a…………………….rendelethez

Ágasegyháza Község Önkormányzat 

2011.évi engedélyezett létszámkerete 



ezer forintban

Kiemelt előirányzat Jogcím Eredeti előirányzat

Beruházások Rákóczi úton sebességcsökkentő beruh. 3213

Beruházások összesen: 3213

Felújítások Faluház felújítása(2010évről áthúzódó)IKSZT 44210

Faluház tető felújítása(2010évről áthúzódó)

+ a nem támogatott felújítás 2941

Iskola és sportcsarnok energetikai korsze-

rűsítése KEOP pályázati támogatással 55444

Felújítások összesen: 102595

Felhalmozási kiadások mindösszesen: 105808

5.sz. melléklet a……………………..rendelethez

Ágasegyháza Község Önkormányzat

2011.évi felhalmozási kiadásainak részletezése 

kiemelt előirányzatonként és jogcímenként



6.sz. melléklet a………………..rendelethez

ezer forintban

Bevételek megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen

Intézményi működési bevételek           1 175 1 176 1 175 1 176 1 175 1 176 1 175 1 176 1 175 1 176 1 175 1 176 14106

Önkormányzat sajátos működési bevétele 7673 7673 13673 7673 7673 7673 7673 7673 13676 7673 7673 7673 104079

Központi költségvetéstől kapott támog. 4468 2232 2233 2232 2233 2232 2233 2232 2233 2232 2233 2232 29025

Működési célú támogatásértékű bevételek 2521 2522 2521 2522 2521 2522 2521 2522 2521 2522 2521 2522 30258

Működési célú pénzeszköz átvétel 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 90 1000

Működési célú hitel felvétel

Felhalmozási bevételek 35000 6375 5276 42391 41951 130993

Pénzforgalom nélküli bevételek 15000 15000

Bevételek összesen: 65837 20069 19693 18970 13693 13694 13693 56085 61647 13694 13693 13693 324461

Kiadások megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen

Személyi jellegű juttatások                5717 5717 5717 5717 5717 5717 5714 5717 5717 5717 5717 5717 68601

Munkaadót terhelő járulékok             1446 1446 1446 1446 1446 1446 1447 1446 1446 1446 1446 1446 17353

Dologi és egyéb folyó kiadások          5408 5408 5408 3408 3408 3408 3407 3408 3408 5408 5408 5408 52895

Önkormányzat által folyósított ell. 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 1053 12636

Működési célú támogatásértékű kiad 2077 2078 2077 2078 2077 2078 2078 2078 2077 2078 2077 2078 24931

Működési célú pénzeszköz átadás 237 237

Működési célú hitel visszafizetés 0

Beruházások                                   44210 4504 57094 105808

Felhalmozási célú tám.ért.kiadások

Felhalmozási célú hitel visszafizetés 42000 42000

Általános tartalék                            0

Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi előirányzat felhasználási terve 



Kiadások összesen. 59911 20443 15701 13702 13701 13702 13699 55702 70795 15702 15701 15702 324461



6/a.sz. melléklet a….……..rendelethez

ezer forintban

Hónap

Adat 

jellege
Nyitó

pénzkész

Záró

pénzkész

Likviditás

milyenség

havi 14339 65837 59911 5926 20265

halmozott 14339 65837 59911 5926 20265

havi 20069 20443 -374 19891

halmozott 14339 85906 80354 5552 19891

havi 19693 15701 3992 23883

halmozott 14339 105599 96055 9544 23883

havi 18970 13702 5268 29151

halmozott 14339 124569 109757 14812 29151

havi 13693 13701 -8 29143

halmozott 14339 138262 123458 14804 29143

havi 13694 13702 -8 29135

halmozott 14339 151956 137160 14796 29135

havi 13693 13699 -6 29129

halmozott 14339 165649 150859 14790 29129

havi 56085 55702 383 29512

halmozott 14339 221734 206561 15173 29512

havi 61647 70795 -9148 20364

halmozott 14339 283381 277356 6025 20364

havi 13694 15702 -2008 18356

halmozott 14339 297075 293058 4017 18356

havi 13693 15701 -2008 16348

halmozott 14339 310768 308759 2009 16348

havi 13693 15702 -2009 14339

halmozott 324461 324461 0 0

Ágasegyháza Község Önkormányzat

2011.évi likviditási terve

Pénzforgalmi

bevétel       kiadás      egyenleg

I. jó

IV. jó

V. jó

II jó

III. jó

VIII. jó

IX. jó

VI. jó

VII. jó

XII. jó

X. jó

XI. jó



ezer forintban

Bevételek megnevezése 2011.év 2012.év 2013.év

Intézményi működési bevételek 14106 14642 15198

Önkormányzatok sajátos működési 

bevétele 104079 108034 112139

Központi költségvetéstől kapott 

támogatások 29025 30128 31273

Működési célú támogatásértékű bevételek 30258 31408 32601

Működési célú pénzeszköz átvét 1000 1038 1077

Működési célú hitel bevétele 0 0

Működési célú bevételek 178468 185250 192289

Felhalmozási bevételek 130993 135971 141138

Pénzforgalom nélküli bevételek 15000 15570 16162

Bevételek mindösszesen 324461 336791 349589

Kiadások megnevezése

Személyi juttatások 68601 71208 73914

Munkaadót terhelő járulékok 17353 18012 18697

Dologi és egyéb folyó kiadások 52895 54905 56991

Működési célú pe. átadás egyéb 

támogatások 12873 13362 13870

Támogatásértékű működési kiadások 24931 25878 26862

Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 0 0 0

Tartalék 0 0 0

Működési célú kiadások 176653 183366 190334

Felhalmozási kiadások 105808 109829 114002

Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 42000 43596 45253

Felhalm.célú támog.ért.kiadások

Kiadások mindösszesen 324461 336791 349589

7.sz. melléklet a……………………..rendelethez

Ágasegyháza Község Önkormányzat 

3 éves gördülő tervezése


