
ELŐTERJESZTÉS 
 

  Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. november 27-i ülésére 

 
3. napirendhez 

 
Tárgy:   2013. évi koncepció  megtárgyalása 
 
Előterjesztő:  Tóth Antal Pénzügyi biz. elnöke 
 
Előkészítő:  Schulcz József polgármester 
 

Göndörné Frajka Gabriella jegyző   
 
Szavazás módja:   minősített többség 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Újhartyán Község  önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
koncepciójára 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
26. § (2) bekezdésének értelmében a Pénzügyi Bizottságnak a költségvetési koncepció 
tervezetének egészéről véleményt kell alkotni. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a értelmében a Jegyző által 
elkészített koncepciót a Polgármester legkésőbb minden év november 30-ig a Képviselő-
testület elé terjeszti.   

A költségvetési koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. 
Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb 
célkitűzések meghatározása. 

A 2013. évi költségvetési koncepciót meghatározó főbb tényezők: 

• A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló T/7655/425. számú 
törvényjavaslat, 

• Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
• Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2012 (XII.31) Korm. rendelet 
• Államháztartási szervek és a közvállalkozók közötti pénzügyi kapcsolatok 

átláthatóságáról szóló 105/2003 (VIII.18) Korm. rendelet 
• Államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011 

(II.11) Korm. határozat 
• Államháztartási szakfeladatrend alkalmazásáról szóló 2164/2008 (XI.28) Korm. hat. 
• Az Önkormányzat 2012. I-III. negyedéves költségvetésének helyzete és a IV. 

negyedévre vonatkozó tendenciák, 
• A fejlesztési és a működési feladatokhoz vállalt kötelezettségek, 
• A hatályos és a tervezett jogszabályokból eredő kötelezettségek hatása, 
• Az önkormányzat intézményeinek feladatai. 

 



I. A koncepciót meghatározó alapelvek, keretek 
 
A 2013. évi költségvetési koncepció a korábbi évek tervezési gyakorlatához képest, egy 
rendkívül bizonytalan nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben 
fogalmazható meg. Bizonytalansági tényezőként kell figyelembe venni a jogi-szabályozási 
környezet változásait, a járási hivatalok, központok  átalakuló rendszerét. 
 
A beterjesztett koncepció áttekinti a bevételi és kiadási jogcímeket, s körültekintően mutatja 
be mindazokat a hatásokat, amelyekre a rendelkezésre álló jogszabályokból következtetni 
lehet. Sajnálatos módon az előterjesztő csak jelentős szórással tud számolni a pontosan még 
nem ismerhető állami támogatásokkal, valamint jelentős a bizonytalanság a 
forrásmegosztásból származó iparűzési adónál is. (A számítás pontossága azért lenne 
különösen fontos, mivel a fenti két jogcím képezi az Önkormányzat legjelentősebb bevételi 
forrását) A kiadási előirányzatokon belül jelentős a bizonytalanság a személyi juttatásoknál és 
a kapcsolódó járulékoknál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88. §-ában 
foglaltakra tekintettel.  
 
A helyi önkormányzatok éves pénzügyi lehetőségei nagymértékben függnek a központi 
költségvetési kapcsolatok alakulásától, a pénzügyi szabályozó rendszer által meghatározott 
feltételektől. A helyi önkormányzatok által felhasználható források jelentős része a központi 
költségvetésből (állami támogatások és hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, a 
továbbiakban SZJA) származik.  
 
A szabályozás szerint 2013-ban 40% marad az önkormányzatok részesedése gépjárműadóból. 
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA-ból és az önkormányzat által 
kiszabott környezetvédelmi, valamint a beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból 
100%. 
 
Nem változik a személyi juttatásokat terhelő járulék mértéke sem (27%), melyből a 
Nyugdíjbiztosítási Alap 24%, az Egészségbiztosítási Alap 2%, valamint a munkaerő piaci 
járulék mértéke 1%. 
 
Változik a személyi jövedelem adó helyben maradó mértéke és rendszere.  
2013-tól az önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése megszűnik, a 
gépjárműadó átengedésének mértéke pedig 40%-ra csökken. Az önkormányzat 
működési célú költségvetési támogatása prognosztizált előirányzata meghatározásánál 
azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzati források közül így 
kiszabályozott összegeknek csak egy része kerül átcsoportosításra az államhoz átkerülő 
köznevelési és szociális feladatokra: a helyben maradó személyi jövedelemadó 5%-a (a 
fennmaradó 3% állami támogatássá konvertálódik), és a gépjárműadó 45%-a (a 
fennmaradó 15%-nyi rész az önkormányzatok működése általános támogatásának egyik 
forrása lesz). 
 
Megszűnik a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának rendszere ( 
adóerőképesség támogatása), ami önkormányzatunkat jelen esetben pozitívan érinti, hiszen 
eddig befizetők voltunk. 
 
 
II. Fejlesztések, beruházások, felújítások 
 
Az alábbi  2013. évi fejlesztések javasoljuk: 
 
Általános Iskola: 
- Dologi kiadások 



- Kisebb építési beruházás (Lépcső, festés) 
Óvoda: 

- Kisebb építési beruházás (festés) 
Konyha: 
- Kisebb építési beruházás (festés) 
- eszközpótlás 
Hivatal: 
- Rugalmas munkahelyek pályázat 
- Hivatal felújítása 
Önkormányzat: 
- Faluház felújítása 
-  Színpad 
- Szennyvíztisztító bővítése 
- Arany János utca felújítása 
- Körforgalmi csomópont kialakítása 
- Művelődési ház – Civilek háza 
- Grassalkovich tér kialakítása 
- Szobor 
- Területvásárlás Árpád u. végén 
- Temető átvétele 
- Játszótér- közterület fejlesztés (buszmegálló) 
- Térfigyelő rendszer kiépítése 
- Hangosítás, technikai eszközök 
- Nemzetiségi kisbusz 
- LEADER pályázat bicikli pályára 
- Innovatív iskolák fejlesztése 
- Tervezői díj (Régi ovi, Faluház) 
- TÁMOP- óvodafejlesztés 
- Tanuszoda kiépítése 
- Közösségi park kialakítása 
 
III. Bevételek alakulása 
 
Jelenlegi ismereteink alapján számításokat végeztünk a reálisan számba vehető bevételek 
nagyságrendjére, mely alapján az önkormányzat 2013. évi forráslehetősége (bevétele)    

1.660.212.866.- Ft-ban 
számszerűsíthető. 
 
A koncepcióba az elvárt bevételeket az alábbiak szerint számoltuk ki: 
 
2013. évi tervezett bevételeink főösszege  1.660.212.866.- Ft , ami  220 % - kal magasabb a 
2012. év tervezetnél, ez döntő többségében a fejlesztési elképezésekből adódik.  
 
III/1. Állami támogatások 
Központi költségvetési forrásokból származó bevételeink  83.787.000.-Ft. Ebből a feladatok 
ellátásához kapcsolódó normatív állami hozzájárulás 83.787.000-Ft.  A központosított 
előirányzatok összege 83.787.000.-F. Szociális feladatokat finanszírozó kötött felhasználású 
támogatások  várhatóan 3.000.000.-Ft-ot jelentenek. Az egészségügyi alapellátási feladatokra 
17.886.000.-Ft előirányzatot terveztünk, amit nem normatívából kapunk, hanem TB 
finanszírozású. A pályázati forrásokkal támogatott fejlesztések nagysága a tervezet szerint  
791.169.866.-Ft.  
 



Bevétel fajta 2007 
( ezer 
forint) 

2008 
 

2009 
  

2010 
  

2011  
  

2012 
(várható 
bevétel) 

2013 
(tervezet) 

Központi 
támogatás 

34.252 18.361 35.443 29.120 - - - 

SZJA  21.299 26.133 31.260 33.121 38.989 36.118 1084 
Kisebbségi 
ÖNK tám. 

640 856 761 690 381 2098 2098 

Normatív 
állami tám. 

88.635 107.501 102.547 143.913 102.247 113.132 83.787 

 
 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  címen  791.169.866.- Ft szerepel a koncepcióban.  
A folyószámlahitel összege, amivel tevéztünk 120.000.000.-Ft, valamint fejlesztési 
bevételként területeladásból származó 103.940.000.- Ft.  
 
III/2. Helyi adók bevételei 
Helyi és átengedett központi adókból 309.784.000.-Ft-ot tervezünk.  A helyi adókat érintő 
bizonytalansági tényezők miatt a legnagyobb forrást jelentő iparűzési adónál  230.000.000.-Ft 
bevétel, míg a telek és építmény 56.700.000.-Ft összeggel számolunk. A gépjárműadóból 
15.600.000.-Ft-tal, az önkormányzatot megillető bírságokból és pótlékokból pedig 2.000.000.-
Ft-tal tervezetünk. A költségvetési törvényjavaslat szerint az önkormányzatoknak átengedett 3 
%-os személyi jövedelemadót – központi adatszolgáltatás hiányában – az ideivel azonosan 
1.084.000.-Ft összegben vettük számításba. 
 

Adónem 2007 
( e. forint) 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 2012 
(IX.30.) 

2013 
(tervezet) 

Építmény adó 18.901 30.555 30.168 41.400 43.650 29.290 29.600 
Telek adó 11.197 18.950 19.445 11.692 11.197 26.280 27.100 
Magánszemélyek 
kommunális adója 

3.201 3.106 3.310 3.075 3147 3410 3300 

Vállalkozók 
kommunális adója 

2.395 2.061 2.531 2.523 398 - - 

Iparűzési adó 158.138 194.915 201.338 207.455 243.900 268.580 230.000 
Gépjármű adó 31.479 34.156 32.902 40.960 40.299 34.230 15.600 

Összesen 225.311 283.743 289.694 307.105 342.591 361.790 305.600 
Jövedelemdifferenciálás -25.773 -44.283 -45.890 -51.060 -63.216 -65.776 0 
Összes állami bevétel: 199.538 239.460 243.804 256.045 279.375 296.014 305.600 

 
III/3. Saját és intézményi bevételek 
Az önkormányzat működési bevétele  33.034.000.-Ft forrást jelentenek, melynek legnagyobb 
tétele az igazgatási szolgáltatásokból, az intézményi ellátásokért fizetett díjakból származik.  
A feladatellátást szolgáló véglegesen átvett pénzeszközök összege14.552.000.- Ft, ami orvosi 
ügyeket ellátásából, közmunka programból, mezőőri feladat ellátásából tevődik össze.  
 
III/4. Kintlév őségek 
Az Önkormányzatnak 48.025.811.-Ft tagi hitele van az UVÜ-OKIP Kft-nél, mely összeg az 
OKIP Kft beruházás megfinanszírozásából származik. 
Adó kintlévőségünk 2012. nov. 1 állapot szerint összesen 18.000.000.-Ft, amiből 4.000.000.-
Ft-ra kaptak a vállalkozók részletfizetést. 
 
 
 



IV. Kiadások alakulása 
 
A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az 
előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az 
intézményhálózat működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeink 
teljesítését, a Képviselő Testület 2013. évet érintő döntéseit, valamint az egyéb 
determinizmusokat is.  
Mindezek eredményeként a jelenleg reálisan számba vehető kiadási szint összesen 

1.637.742.066.-Ft-ban került meghatározásra  
az alábbiak szerint: 
 
IV/1. Működési kiadások 
A 2013. évi koncepció a működtetés kiadásaira 388.823.200.-Ft-ot tartalmaz. 
A keretszámok kialakításánál a 2012. évi központi szabályozás önkormányzatokat érintő 
hatását, (mivel a 2013. évre vonatkozó jogszabályi környezet még képlékeny) valamint a 
korábbi döntések 2013-re gyakorolt hatásait vettük figyelembe. Az egyes funkciók, ágazatok 
keretösszegének kialakításánál jelenlegi számításainkban az előző hatásokon túl alapvetően a 
2012-es bázis szintet vettük alapul.  A nemzetiségi önkormányzat nem szerepel a 
koncepcióba. 
 
A személyi juttatásoknál a 2012. évi teljesítés alapján terveztük, és nem számoltunk  az 
általános iskola pedagógusainak bértömegével. A szociális kiadásoknál, mérlegelve az elmúlt 
években a különböző ellátási formák iránti igények változását, 20.317.000.-Ft-tal tervezünk. 
Összhangban a koncepció tervezését meghatározó alapelvekkel a civil szervezetek, a sport- és 
kulturális egyesületek támogatására 8.500.000.-Ft-tal került betervezve. 
 
IV/2. Felhalmozási kiadások 
Felhalmozási jellegű kiadásokra a koncepcióban  1.071.169.866.-Ft-os összeget 
számszerűsítettünk. A keretösszeg bővítésére a további tervezőmunka során nyílhat lehetőség, 
döntően újabb külső források felkutatásával, bevonásával. 
A fejlesztési feladatokra előirányzott 1.071.169.866.- Ft beruházási célú előirányzat. 
 
IV/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat 
A 2013. évi koncepció tartalmaz hiteltörlesztést, hiszen a hitelállomány államosításáról szóló 
hírek még nem jelentek meg törvényjavaslatba, így ezzel számolni nem érdemes.  
Korábbi években felvett hiteleink törlesztésére 57.749.000.-Ft, kamatfizetési 
kötelezettségeink teljesítésére  27.000.000.-Ft szerepel az előterjesztésben.  
A koncepció tartalmazza a 120.000.000.-Ft összegű folyószámla hitel felvételét és év végi 
visszafizetését. 
 
IV/4. Tartalékok 
A 2013. évi koncepció általános tartalékot nem tartalmaz. 
A működési céltartalékok összege 70.220.000.-Ft, a felhalmozási célú céltartalék 
előirányzata pedig 0.-Ft. A tervezett célok részletezését külön  mellékletben 
mutatjuk be. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Összefoglalás: 
A bizonytalan és több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a 
2013. évi koncepció fő célkitűzése – a megkezdett fejlesztések folytatása, befejezése, lezárása 
mellett  – a működőképesség biztosítása. Ennek megfelelően tervezetünk egyensúlya 
biztosított, működtetésre, illetve újonnan belépő feladatokra pénzmaradvány felhasználást 
nem terveztünk. 
Bevételeink tervezésénél figyelembevettük a bizonytalansági tényezőket, és csak a biztos 
forrásokkal számoltunk. A folyamatban lévő, illetve a következő évben 
induló beruházásokhoz, felújításokhoz a források részben saját bevételekből, részben 
pályázati támogatásokból rendelkezésre állnak. Kiemelt feladatként jelentkeznek a 
következő évben a közbiztonság fenntartása, valamint az új törvényi szabályozások miatt az 
intézményhálózat átalakulására való felkészülés. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, illetve a hozzáfűzött 
szóbeli kiegészítést fogadja el, a koncepcióban foglalt célokat, elképzeléseket, 
intézkedéseket megtárgyalva járuljon hozzá a 2013. évi költségvetési tervezési munkák 

folytatásához. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település 2013. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja.  

 
Felelős: Schulcz József  polgármester,  költségvetési intézmények vezetői 

Határid ő: folyamatos a 2013. évi költségvetés készítése során 


