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Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
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. 

 
A költségvetési év első felében történt előirányzat módosítások az alábbiak szerint alakultak: 
 
94419   Egyéb központi támogatás előirányzata       + 4.870.590 
942131 Működési célú központosított előirányzata             +    262.528 
9421221Jövedelempótló ellátások támogatásának előirányzata             + 1.224.618 
46411   Központi ktg.vet. szervtől kapott támogatás előirányzata        -  5.000.000 
592119  Tartalék előirányzata              + 1.357.736 
 
Így a költségvetés bevételi és kiadási oldala 1.357.736 Ft-tal nőtt, melynek következtében 
 
Módosított előirányzatunk     664.222.000 Ft 
Bevételi teljesítésünk     314.498.000 Ft 47%  
Kiadási teljesítésünk     313.920.000 Ft 47% 
 



 
Az áprilisi normatíva felmérés során a mutatószámokban nem történt változás, így az 
önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai jogcímen 
a félévi teljesítési adatok az éves módosított előirányzat 52,3 %- a, kivéve a költségvetési 
törvény 8. számú mellékletének I.4.b) pontja a tanulók ingyenes tankönyvellátásának 
támogatása jogcím, ahol a teljesítés 0%, mivel ez az összeg az augusztus havi nettó 
finanszírozásban jelenik meg. 
 
2012. I. félévben a központi költségvetésből az alábbi feladatokra kaptunk többlettámogatást: 
 

• Kiegészítő támogatás szociális feladatokra  1.224.618 Ft 
• Központosított előirányzat működési célú     262.528 Ft  
• Egyéb központi támogatás    4.870.590 Ft 
Összesen:       6.357.736 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 110.111.373 
Ft, melyből a teljesítés 60.244.327 Ft 
 
Személyi jövedelemadó helyben maradó részének előirányzata 36.117.840 Ft, a teljesítés 
18.889.631 Ft. Jövedelemdifferenciálás miatti elvonás módosított előirányzata összesen - 
65.776.440 Ft, a teljesítés –34.401.078 Ft, a teljesítés ezeken a jogcímeken is az éves 
módosított előirányzat 52,3%- 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      14.234.644 Ft  47% 
• Telekadó      12.917.041 Ft  43% 
• Kommunális adó       2.111.574 Ft  62% 
• Iparűzési adó               137.523.756 Ft             65% 
• Pótlékok, bírságok           855.844 Ft             43% 
• Talajterhelési díj             92.000 Ft          184% 
• Mezőőri járulék           242.500 Ft  24% 
• Gépjárműadó       19.417.481 Ft  49% 

 
Átvett pénzeszközöknél a teljesítés 39%. 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 46%. Ezen a jogcímen terveztük az étkezési díjak, bérleti díjak 
bevételét. 
 
 
Főbb kiadási előirányzataink teljesítése az alábbiak szerint alakult: 
 

• Személyi juttatás                  85.634.000 Ft 48% 
• Járulékok        23.142.000 Ft 48% 
• Működési kiadások       52.406.000 Ft 44% 
• Támogatás, pénzeszközátadás     20.882.000 Ft 44%  
• Fejlesztés, felújítás       11.045.000 Ft           10% 
• Hiteltörlesztés, kamat       90.291.000 Ft 57% 

 
 
 
Folyamatban lévő beruházásunk az iskola energetikai beruházás, melynek kifizetései a 
második félévben válnak esedékessé.  
 
 
Újhartyán, 2012. augusztus 24. 
 
 
 
 

Göndörné Frajka Gabriella 
jegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

…./2012.(….) sz. rendelete 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi  végrehajtásáról 

 
Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a.) és f) pontjában, az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) 
bekezdésében helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi I. félévi költségvetés végrehajtásáról az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 2012. évi Költségvetés I. félévi 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbiak szerint: 
 

2.§. 
Az 1.§-ban meghatározott I. félévi költségvetés főösszegei önkormányzati szintre összesítve a 
következők: 
Egységes pénzalap bevétele:       314.498.000 
Egységes pénzalap kiadása:       313.920.000 
         
 - Személyi juttatás:            85.634.000 
 - Járulék:             23.142.000 
 - Dologi kiadás:            52.406.000  
     Felújítás, fejlesztési kiadás:                  11.045.000 
     Támogatás, pénzeszköz átadás:                   20.882.000 
     Hiteltörlesztés, kamat          90.291.000 
 
 

3.§. 
Ezen rendelet részét képezi: 
 
1. sz. melléklet:  Kimutatás az önkormányzat 2012. I. félévi bevételi teljesítéséről 
2. sz. melléklet:  Kimutatás az önkormányzat 2012. I. félévi kiadási teljesítéséről 
3. sz. melléklet:  Szöveges elemzés 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséről 

 
 

4.§. 
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Újhartyán, 2012. szeptember 05. 
 
 
 
 
Göndörné Frajka Gabriella              Schulcz József  
        jegyző       polgármester  
     



            
 
 
Záradék: 
 
 
 
Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 
 
 
 
Újhartyán, 2012.szeptember 05. 
 
 
 
       Göndörné Frajka Gabriella 
             jegyző 
 
 
 
 


