
3. melléklet 
 

Beszámoló a 2012. évi Költségvetés III. negyedévi teljesítéséről 
 
 
Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évi Költségvetést a 
4/2012.(II.15.) számú rendeletével 
 
 

662.865.000 Ft 
bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. 

 
 
Módosított előirányzatunk     757.345.000 Ft 
Bevételi teljesítésünk     554.897.000 Ft 73%  
Kiadási teljesítésünk     473.405.000 Ft 63% 
 
 
A júliusi normatíva felmérés során a mutatószámokban történt lemondás és pótigénylés  
következtében  az önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású 
támogatásai jogcímen a módosított előirányzat 189.650 Ft-tal csökkent. 
 
2012.09.30-ig  a központi költségvetésből az alábbi feladatokra kaptunk többlettámogatást: 
 

• Kiegészítő támogatás szociális feladatokra  2.023.278 Ft 
• Központosított előirányzat működési célú     262.528 Ft  
• Egyéb központi támogatás    7.282.193 Ft 
Összesen:       9.567.999 Ft     

 
Szociális feladatok kiegészítő támogatásaként az önkormányzat által kifizetett segélyeket 
igényeltük vissza a Magyar Államkincstártól, működési célú központosított előirányzatként 
kaptuk a 2011. évről áthúzódó, dolgozóknak kifizetett bérkompenzációt, a 2012. évi 
bérkompenzáció az egyéb központi támogatások között szerepel. 
 
Ezekkel a módosításokkal a költségvetési támogatásunk módosított előirányzata 113.131.986 
Ft, melyből a teljesítés 88.140.894 Ft 
 
Személyi jövedelemadó helyben maradó részének előirányzata 36.117.840 Ft, a teljesítés 
27.341.206 Ft. Jövedelemdifferenciálás miatti elvonás módosított előirányzata összesen - 
65.341.440 Ft, a teljesítés –49.792.764 Ft, a teljesítés ezeken a jogcímeken az éves módosított 
előirányzat 75,7%- a. 
 
A normatív állami hozzájárulás és a személyi jövedelemadó önkormányzatot megillető részét 
a Költségvetési törvény alapján meghatározott normatívák alapján havonta utalja a Magyar 
Államkincstár a nettó finanszírozás keretében. Ez önkormányzatunknál az adóerőképesség 
miatti elvonás következtében nem jelent havi bevételt, mivel ebből az összegből vonja el a 
bruttó béreket terhelő befizetési kötelezettséget. 
 
Helyi adó bevételeink összesítve 59 %-ban teljesültek.  
 



Bevételi teljesítés adónemenként: 
• Építményadó      29.287.966 Ft  98% 
• Telekadó      26.281.609 Ft  88% 
• Kommunális adó       3.411.307 Ft           100% 
• Iparűzési adó               268.731.522 Ft           128% 
• Pótlékok, bírságok        1.143.857 Ft             57% 
• Talajterhelési díj             92.000 Ft          184% 
• Mezőőri járulék           596.846 Ft  60% 
• Gépjárműadó       34.186.293 Ft  85% 

 
Átvett pénzeszközöknél a teljesítés 58%. Ezen a jogcímen szerepel az OEP- től az ügyeleti és 
védőnői szolgálatra kapott finanszírozás, az önkormányzatoktól az orvosi ügyelet működésére 
átvett pénz, a mezőőri szolgálat működési támogatása, illetve a közmunka program 
támogatása. 
 
Működési bevételek teljesítése 57%. Ezen a jogcímen terveztük az étkezési díjak, bérleti díjak 
bevételét. 
 
 
Főbb kiadási előirányzataink teljesítése az alábbiak szerint alakult: 
 

• Személyi juttatás                 126.484.000 Ft 71% 
• Járulékok        34.118.000 Ft 70% 
• Működési kiadások       72.924.000 Ft 63% 
• Támogatás, pénzeszközátadás     42.381.000 Ft 70%  
• Fejlesztés, felújítás       14.135.000 Ft           12% 
• Hiteltörlesztés, kamat      130.915.000 Ft 60% 

 
 
 
 
Újhartyán, 2012. november 13. 
 
 
 
 

Göndörné Frajka Gabriella 
jegyző 

 
 

 
 
 
 
 

    
 
   
 


