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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Újhartyán Város Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy 
alapfeladataink ellátását maradéktalanul teljesítettük az alábbiak szerint: 
 
Köszönhetően annak, hogy az önkormányzatok finanszírozási rendszerének átalakulása miatt 
a korábbi évekkel ellentétben a feladatellátásra kapott támogatás szinte teljes egészében 
fedezte a kötelező feladataink ellátását.. A saját bevételeink jelentős részét kitevő helyi adó 
bevétel 2014. évben is hozzájárult a biztonságos feladatellátáshoz. A korábbi évekkel 
ellentétben, az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakulásának köszönhetően az 
adóerőképességből adódó jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás 2014. évben sem 
terhelte meg költségvetésünket. A finanszírozás változása során a jövedelemkülönbség 
mérséklése beszámítási kötelezettségre változott, ami önkormányzatunk esetében 86.068.020 
Ft-ot jelent, tehát az önkormányzati hivatalra finanszírozást nem kaptunk, illetve a 
településüzemeltetési feladatok és a szociális feladatok hozzájárulása is 50%-ban csökkent. 
Az óvodai feladatellátás finanszírozása során támogatást kaptunk a pedagógusok, a nevelő 
munkát segítők bérére, az azokat terhelő járulékokra, továbbá a működtetési kiadásokra. A 
gyermekétkeztetésre fordítható forrás is nőtt az előző évekhez képest.  
A 2014-es év során fontos változás következett be a feladatellátásban, hiszen a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat átvette az óvoda fenntartását és működtetését az 
önkormányzattól, továbbá az általános iskola fenntartását és működtetését a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtól. Így az önkormányzat irányítása alá a hivatal, mint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv tartozik, mely ellátja a nemzetiségi fenntartásban 
lévő nem állami köznevelési intézmények gazdálkodással kapcsolatos feladatait is. 
A költségvetési szervek gazdálkodását érintő jogszabályi környezet 2014. január 1-től 
megváltozott, melynek legjelentősebb része a könyvvezetésre, beszámoló készítésre 
vonatkozó szabályok átalakulása. Könyvviteli rendszerünk a költségvetési és pénzügyi 
számvitelből épül fel. Minden egyes gazdasági eseményt rögzítenünk kell egyrészt a 
költségvetési számvitel szerint kötelezettségként, követelésként illetve azok változásaként. A 
pénzügyi számvitel szolgál a vagyon alakulásának bemutatására 
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Bár a finanszírozási források kedvezően alakultak, gazdálkodásunk során kiemelt figyelmet 
fordítottunk a likviditási helyzetünk stabilitására, melynek megvalósítása a pénzügyi 
teljesítések jobb ütemezése és az intézményfinanszírozás pontosabb betartása révén valósult 
meg. Elmondható, hogy a korábbi évekkel ellentétben nem vált szükségessé munkabérhitel 
felvétele, illetve a rendelkezésre álló folyószámlahitel keretünket sem vettük igénybe. 2014. 
évben nem jelent meg a nyári hónapok likviditási nehézsége sem, ami szintén a megfelelő 
likviditáskezelésnek köszönhető.  
 
1.)A 2014. évi könyvviteli mérleg és vagyonkimutatás 
 
A 8. melléklet mutatja be az önkormányzat könyvviteli mérlegét 
Az önkormányzati szintre összesített mérlegfőösszeg az előző évi 2 555 983 e Ft-ról 
3 165 221 e Ft-ra változott.  
Az ingatlanok értéke emelkedett, mivel aktiválásra került az óvoda napelemes rendszer, a 
tájház, ifjúsági szálló beruházás. Valamint a számviteli változások miatt az önkormányzat 
könyveiben kell kimutatni a korábban az intézmények könyveiben szerepeltetett épületeket 
értékét. Az ingatlanok esetében kizárólag az épületek és az építmények csoportra számolunk 
értékcsökkenést.  
 
A számviteli változások következtében az eszközök besorolása változott, az eddigi években  
gépek külön mérlegsoron szereplő járművek értékét a gépek berendezések mérlegsor 
tartalmazza. 
 
Befejezetlen beruházásaink értékében jelentős növekedés történt az előző évhez képest, hiszen 
számos beruházásunk befejezése a következő 2015-ös évben fog megtörténni. A mérlegérték 
57 890 e Ft-ról 122 604 e Ft-ra nőtt. Folytatódott többek között a szennyvíztisztító 
beruházásunk, amely 2015-ben fejeződik be, továbbá kiadások történtek a 405 körforgalmi 
csomópont kialakítására is. 
 
Részesedéseink értékében a 2012-ben alapított 100%-ban önkormányzati tulajdonú Őrző-
Védő Kft. törzstőkéje megemelkedett 1500 e Ft-tal, így összes részesedésünk 15 250 e Ft. 
 
Az üzemeltetésre átadott eszközök értékében szerepel a települési víz, csatornahálózat aktivált 
értéke. 
 
2014. január 1-tő készletként kell kimutatni a december 31-én korábbi években dologi 
kiadásként elszámolt irodaszerek, egyéb szakmai, üzemeltetési anyagok értékét, valamint az 
élelmiszer raktár leltározott értékét, a készletek értéke 444 e Ft. 
 
Követeléseink nyilvántartása a számvitelben bekövetkezett változások miatt az előző évek 
gyakorlatától eltérően alakult.  
A követelések besorolása esedékesség szempontjából történt, költségvetési évben esedékes, 
illetve költségvetési évet követően esedékes követelésekként. 
A könyvviteli mérlegünkben tételesen szerepelnek közhatalmi bevételből származó 
követelések, melyek értéke kismértékben emelkedett, működési bevételekből származó 
követeléseink pedig csökkentek. 
 
Pénzeszközeinkben jelentős növekedés történt, pénzkészletünk a tárgyév végén 
önkormányzati szintre összesítve 75 812 e Ft. 
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Új tételként szerepelnek az aktív időbeli elhatárolások, melyet a korábbi években a 
költségvetési szervek nem számolhattak el, nem alkalmazhatták az időbeli elhatárolás elvét 
sem. Önkormányzatunk esetében eredményszemléletű kamatbevételt határoltunk el. 
 
A saját tőke elemei a jogszabályi változások következtében megváltoztak. A korábbi években 
a tőkeváltozások tartalmazták az eszközök és források értékében bekövetkezett változásokat a 
saját tőkén belül, 2014. január 1-től már a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti 
vagyon változását a mérleg szerinti eredményt, valamint felhalmozott eredményt kell 
kimutatni. A mérleg szerinti eredmény levezetésére az eredménykimutatás szolgál. 
Esetünkben a mérleg szerinti eredmény pozitív, ami vélhetően változni fog, hiszen a 
költségvetési szervekre általánosságban nem jellemző, hogy eredményt tudnának produkálni, 
de az új számviteli szabályozás célja az eredményesség és költséghatékony gazdálkodás 
megkövetelése. 
 
A kötelezettségeink kimutatása a követelésekhez hasonlóan változott. Kötelezettségek között 
működési és beruházási kötelezettséget mutatunk ki.  
A helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségünk a kapott előlegek mérlegsoron szerepel, ami 
csökkent az előző időszakhoz képest. A kimutatott 12 641 e Ft az ÖNKADÓ program által 
nyilvántartott adat. 
 
Passzív időbeli elhatárolások között bankköltségeket határoltunk el. 
 
 
2.) Az önkormányzat bevételeinek alakulása 
 
A bevételek alakulását fő bevételi forrásonként az 1. melléklet, tovább részletezve címenként, 
feladatonként az 5. melléklet mutatja be. 
Önkormányzati szintre összesített, az intézményfinanszírozás összegét is tartalmazó 
bevételeink 896 133 e Ft értékben teljesültek. A bevételi teljesítés 59 %. 
Intézményi működési bevételeink 31 075 e Ft-ban teljesültek, ami a módosított előirányzat 78 
%-a.  
Közhatalmi bevételeink alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be. 
 
 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 

Gépjárműadó 15 600 14 651 14 651 100 
Iparűzési adó 230 000 279 912 311 867 111 
Építményadó 29 600 29 629 29 629  100 
Telekadó 27 100 27 061 27 061 100 
Váll.komm.adó     
M.sz.komm.adója 3 000 3 356 3 356 100 
Talajterh.díj 300 300   
Pótlék, bírság, 
egyéb sajátos 

2 800 2 800 1 409 50 

Közhatalmi 
bevételek 

308 400 357 709 387 973 108 
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A táblázat adatai alapján elmondható, hogy a helyi adó bevételeink összességében 108 %-ban 
teljesültek. Iparűzési adó esetében a bevételi teljesítés a korábbi évekhez hasonlóan jelentősen 
magasabb a tervezett összeghez képest, mivel a tervezés során minden esetben az óvatosság 
elve érvényesül. 
Átengedett központi adók között a gépjárműadó értéke tartalmazza az önkormányzathoz 
befolyt 40% adót, a kincstárnak utalandó 60 %-ot nem terveztük be sem bevételi sem kiadási 
oldalon. 
 
Az államtól kapott működési célú költségvetési támogatás támogatási jogcímei a 
finanszírozási rendszer átalakulása miatt az előző évhez képest teljesen átalakultak. 
Az alábbi táblázat, valamint a 10. melléklet részletezi a 2014. évi támogatás jogcímeit, és az 
azokhoz tartozó összegeket. 
 
 

Jogcím Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 

Települési önk. 
működési támogatása 

3 725 3 725 3 725 100 

Óvodapedagógusok 
és nevelő munkát 
segítők bértámogatása 

84 001 53 789 53 789 100 

Óvodaműködtetés 
támogatása 

9 781 8 012 8 012 100 

Kedvezményes 
étkeztetés támogatása 

11 566 10 551 10 551 100 

Egyes jövedelempótló 
ellátások támogatása 

0 3 044 3 044 100 

Hozzájárulás pénzbeli 
szociális ellátásokhoz 

1 428 2 757 2 757 100 

Közművelődési 
feladatok támogatása 3 145 3 145 3 145 100 
Központosított 
működési célú 
támogatások 

31 4 625 4 625 100 

Egyéb működési célú 
központi támogatás 

    

Költségvetési 
támogatás összesen 113 677 89 648 89 648 100 
 
Év közben pályázatot nyújtottunk be szociális nyári gyeremkétkeztetésre. Év végén a szociális 
tűzifa pályázaton 533 e Ft támogatásban részesültünk, melyből 15 szociálisan rászoruló család 
részére biztosítottunk tűzifát 30 m3 mennyiségben. A pályázat feltételeként a szükséges 
önerőt biztosítottuk 38 e Ft összegben. A kifizetett segélyek után havonként igényeltünk 
támogatást, melynek mértéke jogcímenként eltérő. Év közben az óvoda fenntartása a 
nemzetiségi önkormányzathoz került, így a bértámogatás és a működtetési támogatás 08.31-ig 
időarányos része szerepel a bevételek között. 
 
Egyéb központi támogatást kaptunk a bérkompenzációs kiadásokra.  A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak júliusban és novemberben Erzsébet utalvány 
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formájában kapták meg a támogatást, amit az Államkincstár előzetes igénylés alapján 
bocsátott rendelkezésünkre. 
 
3.) Az Önkormányzat kiadásainak alakulása 
 
A kiadások alakulását a 2., 4., 6. melléklet mutatja be. 
Az önkormányzat összevont kiadási főösszege 757 531 e Ft, ami a módosított előirányzat 50 
% -a. 
 
A személyi juttatások teljesítése 94 %, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 95 %. 
Dologi kiadásainkat 168 590 e Ft-ban teljesítettük, ami a módosított előirányzat 86 %-a. 
 
Kamatkiadásra 8 700 e Ft-ot terveztünk, év közben mivel nem vettük igénybe a rendelkezésre 
álló folyószámlahitel keretünket, így a tervezett összeget módosítottuk, a teljesített 20 e Ft, a 
számlavezetésből adódó időszaki kamatokat tartalmazza. 
A finanszírozási kiadások módosított előirányzata 242 267 e Ft, mely tartalmazza a 
folyószámlahitel visszafizetési kötelezettségünket, az esetleges igénybevétel esetén. 
Intézményfinanszírozásra 210 619 e Ft-ot terveztünk, ami tartalmazza az óvoda és a hivatal 
költségvetési főösszegét. A módosított előirányzat és a teljesítés a fenntartóváltás miatt 
csökkent, teljesített érték 113 185 e Ft összegben alakult. 
 
 
4.) Az Önkormányzat maradványának alakulása 
 
Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 7. melléklet mutatja be. 
Tárgyévi maradványunk 138 582 e Ft, mely a korábbi évektől eltérően nem a záró 
pénzkészletből és aktív passzív elszámolások egyenlegéből, hanem kiadások és bevételek 
egyenlegéből. A maradvány esetében a kötelezettségvállalások értékéből tárgyévben nem 
teljesült kötelezettségvállalások értéke csökkenti a szabad pénzmaradványt. 
Kötelezettségvállalással terhelt maradványunk 85 968 e Ft, szabad maradványunk 52 614 e Ft 
 
A pénzmaradvány összege működési és beruházási célú kötelezettséggel terhelt, melynek 
felhasználásáról a zárszámadási rendelettervezet elfogadásával egyidejűleg rendelkezik a 
képviselőtestület. 
 
5.) Az Önkormányzat Vagyonkimutatása 
 
Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza. 
Az önkormányzat vagyonkimutatása, a mérlegsorokhoz kapcsolódó főkönyvi számlák 2014. 
december 31-i egyenlegét mutatja. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatban el kell 
mondani, hogy jogszabályváltozásoknak megfelelően az önkormányzat vagyona 2014. január 
1-ét követően már nem külön szerepel az egyes költségvetési szervek mérlegében, igaz ez 
különösen az épületek, illetve a gépek, berendezések állományi értékére, mivel minden 
önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgy a nemzeti vagyon része. A nyilvántartások 
vezetésénél kell biztosítanunk azt, hogy megállapítható legyen az egyes intézményekhez 
tartozó vagyonérték. 
 
A pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja elfogadásra. 


