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Újhartyán Község Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy 
alapfeladataink ellátását maradéktalanul teljesítettük annak ellenére, hogy a kötelező 
feladataink ellátására kapott állami normatíva a feladatellátáshoz szükséges kiadások 
töredékét fedezi. A saját bevételeink jelentős részét kitevő helyi adó bevétel az, ami biztosítja 
a biztonságos feladatellátást. 
A korábbi évekhez hasonlóan szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 
adóerőképességéből adódó jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás hatalmas terhet 
jelent az önkormányzatnak, hiszen a nettófinanszírozás tulajdonképpen befizetési 
kötelezettséget jelent, melynek mértéke havi szinten átlagosan 2,5 millió forintot is kitesz. 
Ebből következően bevételeink és kiadásaink teljesítésének ütemezése kiemelt gondosságot és 
pontosságot igényelt. Ezért több hónapban is szükség volt munkabérhitel felvételére, 
folyószámlahitelünk folyamatos kihasználtságban van, illetve a nyári hónapokban 
szükségessé vált az átmeneti likviditási hiány kiküszöbölésére egy rövid lejáratú hitel 
felvétele. Nagy segítséget jelentett viszont a decemberben folyósított 8 226 e Ft rövid lejáratú 
hiteltörlesztésre kiutalt összeg. 
 
 
1.)A 2011. évi könyvviteli mérleg és vagyonkimutatás 
 
Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8 számú melléklet mutatja be. 
A mérlegfőösszeg az előző évi  2 650 995 e Ft-ról 2 903 701 e Ft-ra nőtt.  
Az eszközök között az immateriális javak (szellemi termékek) értéke nőtt az elszámolt 
értékcsökkenés ellenére 1 727 e Ft-ról 5 415 e Ft-ra. 
Az ingatlanok értéke jelentősen emelkedett, mivel a vízminőség javítás beruházás értéke a 
befejezetlen beruházások közül aktiválva lett, az érték 121 421 e Ft-tal nőtt. Az ingatlanok 
esetében kizárólag az épületek és az építmények csoportra számolunk értékcsökkenést. 
Gépek, berendezések mérlegsor a tavalyi évhez képest csökkent, ami az értékcsökkenés 
elszámolásával függ össze. 
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A járművek között a konyhai ételszállító autó nettó értéke szerepel, a változást itt is az 
elszámolt értékcsökkenés okozza. 
Befejezetlen beruházásaink értékében bekövetkezett változást a szeméttelep rekultivációs 
beruházás értéke jelenti, melynek záró elszámolása áthúzódik 2012. évre. 
Összességében az önkormányzat tárgyi eszközeinek értéke nőtt 2 392 377 e Ft-ról 2 550 779 e 
Ft-ra. 
 
Részesedéseink értékében változás nem történt. 2012-ben az Újföld Kft jegyzett tőkéjének 
leszállítása miatt 2010-ben elszámolt értékvesztést felül kell vizsgálnunk, hogy a részesedés 
értéke a való értéken szerepeljen. 
Tartós kölcsönök közé bekerült az Újföld Kft-nek és az UVÜ-OKIP Kft-nek adott tagi hitelek 
összege, amely a korábbi években nem szerepelt a mérlegünkben. 
 
Az üzemeltetésre átadott eszközök értéke az elszámolt értékcsökkenéssel változott. 
Anyagok között mutatjuk ki az élelmiszer raktár leltározott értékét, amely 551 e Ft. 
 
Követeléseink az előző évhez képest csökkentek, jelentős csökkenés a helyi adó követelések 
értékében történt, ami a hátralékok hatékonyabb behajtásának köszönhető. 
A vevőkövetelések értéke nőtt, ami annak köszönhető, hogy az előírások között szerepel az 
Edison House Kft-nek, illetve S. Gy.-nek részletre eladott földterület értéke is. 
Rövid lejáratú kölcsönök közül töröltük az előző évben az Akácfa utcai lakás elmaradt 
vételárrészletét, mivel a szerződést felbontottuk. 
Egyéb követelések között a dolgozóknak adott munkabérhitelek év végi állománya szerepel, 
az összegek visszafizetése rendszeres havi részletekben történik. 
Pénzeszközeinkben jelentős változás nem történt, pénzkészletünk a tárgyév végén 2 843 e Ft. 
 
Az év végi szerencsés likviditási helyzetnek köszönhetően 25 millió forintot lekötöttünk 
Optima befektetési jegybe, mely bármikor tetszés szerint felszabadítható a mindenkori 
likviditási helyzetnek megfelelően és várhatóan hozamot is tudunk realizálni. 
 
Aktív függő elszámolások között szerepel a Szigü-nek  kiszámlázott villanyfogyasztás értéke. 
Aktív átfutó kiadás a 2011. december hónapban kifizetett munkabéreket tartalmazza. 
 
Forrásaink között a tőkeváltozások tartalmazzák az eszközök és források értékében 
bekövetkezett változásokat.  
Tartalékunk összegét a Pénzmaradvány kimutatás részletezi. 
 
Hosszú lejáratú hitelállományunk a tavalyi évhez képest csökkent. 
Egyéb hosszú lejárat kötelezettségünk a Caminus ZRt felé fennálló intézményi világítás 
korszerűsítés összegét tartalmazza, mely 2014-ben jár le. Éves törlesztés 1 008 e Ft. 
 
Rövid lejáratú kötelezettségeink tartalmazzák a rövid lejáratú hiteleinket, melyek a 
folyószámlahitel, valamint a munkabérfizetésre felvett munkabérhitel. 
Szállítói kötelezettségek a dec. 31-ig ki nem fizetett számlatartozásunkból ered, melynek 
értéke 6 757 e Ft. 
 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a hosszú lejáratú hiteleink 2012. évi 
törlesztőrészleteit. 
A helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségünk 32 774 e Ft, mely érték az ÖNKADÓ program 
által nyilvántartott adat. 
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Passzív elszámolások között a helyi adó számlák dec. 31-én fennálló egyenlegét mutatjuk ki, 
melynek értéke 6 e Ft. 
 
 
2.) Az önkormányzat bevételeinek alakulása 
 
Bevételeinket önkormányzati szinten fő bevételi forrásonként az 1. számú melléklet, tovább 
részletezve címenként, feladatonként az 5. számú melléklet mutatja be. 
 
Pénzforgalmi bevételeink 1 013 902 e Ft értékben teljesültek, ami 136 %-a a módosított 
előirányzatnak.  
Intézményi működési bevételeink a 83 195 e Ft, ami a módosított előirányzatnál  43 007 e Ft-
tal magasabb, ami abból következik, hogy nem terveztünk beruházásokhoz kapcsolódó áfa 
bevételt. Bevételeinket jelentősen befolyásolta az UVÜ-OKIP Kft által visszafizetett tagi hitel 
is. 
Sajátos működési bevételeinket az alábbi táblázatban mutatjuk be. 
 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 

Gépjárműadó 45 000 45 000 40 299 90 
Iparűzési adó 215 000 215 000 243 862 113 
Építményadó 42 000 42 000 43 654 104 
Telekadó 101 900 18 516 11 197 60 
Váll.komm.adó   398  
M.sz.komm.adója 3 400 3 400 3 147 93 
SZJA bevétel -24 227  -24 230 -24 230 100 
Talajterh.díj 200 200 111 56 
Pótlék, bírság, 
egyéb sajátos 
bevétel 

2 800 2 800 17 593  

Sajátos 
működési 
bevételek 

386 073 302 686 336 031 111 

 
 
A táblázat adatai alapján elmondható, hogy a helyi adó bevételeink összességében 86%-ban 
teljesültek. A telekadó bevétel előirányzatát év közben le tudtuk csökkenteni, melyre az 
Újföld Kft telekadója miatt volt szükség, illetve volt olyan vállalkozó, aki mentességet kapott 
a fizetési kötelezettség alól. 
Átengedett központi adók között a települést megillető SZJA bevétel helyben maradó része 
38 988 e Ft, míg a jövedelemkülönbség mérséklése miatti elvonás 63 218 e Ft, így 
összességében SZJA bevételünk -24 230 e Ft. Ez az elvonás nagyon nagy terhet jelent az 
önkormányzatnak, mivel a havi szinten megjelenő nettósítási különbözet miatt befizetési 
kötelezettségünk keletkezik ahelyett, hogy állami támogatást kapnánk. 
 
Normatív állami támogatási jogcímeink a 2011. évben nem változtak az előző évhez képest. 
Az alábbi táblázat részletezi a normatívák 2011. évi összegét. 
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Jogcím Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 

Települési igaz. 7 656 7 656 7 656 100 
Lakott külterület 24 24 24 100 
Lakosságszámhoz 
kötött 

7 680 7 680 7 680 100 

Pénzbeli szoc. 
juttatások 

12 794 12 794 12 794 100 

Közoktatási alap 60 787 61 648 61 648 100 
Közokt.kieg.hj. 16 484 14 782 14 782 100 
Étkeztetés 5 236                  4 624 4 624 100 
Tankönyvtám. 804 720 720 100 
Feladatmutatóhoz 
kötött támogatás 

96 104 94 568 94 568 100 

Kiegészítő közokt. 554 557 557 100 
Szoc.feladatokra 0 3 463 3 463 100 
Normatív kötött 
támogatás 

554 4 020 4 020 100 

Bérkompenzáció 0  3 113 3 113 100 
Rövid l.hitel tám 0 8 226 8 226 100 
Egyéb központi 
összesen 

0 11 339 11 339                    100 

Központosított 
támogatás 

0 213 213                    100 

Költségvetési 
támogatás 
összesen 

104 338 117 820 117 820 100 

 
Normatív kötött támogatásként a pedagógusok szakvizsgájára, illetve osztályfőnöki pótlékára 
kaptunk támogatást, valamint a kifizetett segélyek után havonként igényeltük a támogatást, 
melynek mértéke jogcímenként eltérő. 
 
Egyéb központi támogatást kaptunk a bérkompenzációs kiadásokra, év végén 8 227 e Ft-ot 
kaptunk rövid lejáratú hiteltörlesztés támogatására. 
 
Központosított előirányzatoknál közművelődési intézmények érdekeltségnövelésének 
támogatására pályáztunk 192 e Ft összegben, valamin 21 e Ft-ot kaptunk a SNI gyermekek 
ingyenes tankönyvének támogatására. 
 
3.) Az Önkormányzat kiadásainak alakulása 
 
Az önkormányzat kiadásainak részletezését a 2., 4., 6. számú melléklet mutatja be. 
 
Az önkormányzat kiadási főösszege 1 013 902 e Ft, ami a módosított előirányzat 136 %-a. 
 
A személyi juttatások teljesítése 98%, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97%. 
Dologi kiadásainkat 108 812 e Ft-ban teljesültek, ami a módosított előirányzat 105%-a. 
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Kamatkiadásra 26 000 e Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 29 691 e Ft lett a teljesítés. 
Finanszírozási kiadásként a hiteltörlesztések szerepelnek, amely magasabb a tervezettnél, ami 
abból is adódik, hogy az Unicredit Banknál fennálló hitelünk forintra átszámított törlesztése 
magasabb a svájci frank árfolyamának emelkedése miatt, illetve év közben 30 000 e Ft 
működési hitelt vettünk fel. 
A hosszú lejáratú hitelek törlesztése a tervezettnek megfelelően alakult. 
 
 
4.) Az Önkormányzat pénzmaradványának alakulása 
 
Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. 
 
Tárgyévi pénzmaradványunk 40 150 e Ft, mely a december 31-i záró pénzkészletből, a 
forgatási célú értékpapír értékéből, illetve az aktív és passzív pénzügyi elszámolások 
egyenlegéből tevődik össze. A finanszírozással korrigált pénzmaradvány összege 37 757 e Ft, 
mely összeg a visszafizetendő normatív támogatás értékével, azaz 2 393 e Ft-tal csökkentett 
összeg. 
 
A pénzmaradvány összegéből működési célra 12 757 e Ft, felhalmozási célra 25 000 e Ft 
fordítható, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelettervezet elfogadásával 
egyidejűleg rendelkezik a képviselőtestület. 
 
 
5.) Az Önkormányzat Vagyonkimutatása 
 
A 10. számú mellékletben mutatjuk be részletesen az önkormányzat vagyonkimutatását, mely 
a mérlegsorokhoz kapcsolódó főkönyvi számlák 2011. december 31-i egyenlegét mutatja. 
 
6.) Az Önkormányzat fennálló hitelállománya 
 
A 9. számú mellékletben mutatjuk be az önkormányzat 2011. december 31-én fennálló 
hiteleinek állományát, továbbá a hitelek törlesztését megbontva a hitelek futamidejének 
végéig. A folyószámla hitelkeret összege továbbra is 60 000 e Ft, mely 2011. évben is a 
korábbi évekhez hasonlóan felhasználásra került, az év végi állomány 23 685 e Ft. A 
november hónapban felvett munkabérhitel összeg szintén szerepel a rövid lejáratú hitelek 
között, mivel az számlavezető ezt csak január hónapban emelte le a fizetési számlánkról. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés, valamint az annak mellékletét 
képező mellékletek alapján vitassa meg és fogadja el a 2011. évi zárszámadási rendelt-
tervezetet, valamint a 2011. évi helyesbített pénzmaradványt. 
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ÚJHARTYÁN 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2012. (……..) számú 
zárszámadási rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
 
 
Újhartyán Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször 
módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

A rendelet hatálya 
 
 
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az 
önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire. 
 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése 
 
 
2. § Az önkormányzat a 2011. évi teljesített költségvetési 
       
       a) kiadási főösszegét       1 013 902      ezer forintban, 
       b) bevételi főösszegét        1 030 314      ezer forintban állapítja meg. 
 
 
 

I. Költségvetési bevételek 
 
 
3. § (1) Az önkormányzat 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat 
szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél 
szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2011. évi teljesített, továbbá eredeti, 
módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételi forrásonkénti részletezésben – cím és 
szakfeladatok szerint – az 5. számú melléklet, csak feladatonként a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
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II.  Költségvetési kiadások 
 
4. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – 
működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja 
jóvá: 
         e Ft 
 
Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 465 577  
Ebből: 
 Személyi jellegű kiadások:    189 553 
 Munkaadókat terhelő járulékok:     47 923 
 Dologi jellegű kiadások:    181 463    
 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás:     46 635  
 Finanszírozási kiadás:    238 423 
 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat eredeti és a módosított előirányzat szerinti 
működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen     305 414  ezer forint. 
 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 
 Beruházási előirányzat teljesítése:   305 414 
  
 
 

III.  Költségvetési kiadások és bevételek 
 
6. § Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet 
tartalmazza. A 11. számú melléklet tartalmazza a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. 
évi költségvetésnek teljesítéséről szóló kimutatást. 
 

IV.  Költségvetési létszámkeret 
 
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi ténylegesen felhasznált 
létszámkeretét – átlagos statisztikai állományi létszám – 85 főben hagyja jóvá. 
 
(2) Az önkormányzat szakfeladatainak ténylegesen felhasznált létszámkeretét a Képviselő-
testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

V. A pénzmaradvány alakulása, az önkormányzat mérlege 
 
8. § (1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok 
szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 37 757 ezer forintban kerül jóváhagyásra. 
 
(2) A jóváhagyott pénzmaradvány 2012. évi felhasználása: 
A Képviselő-testület a pénzmaradványból 12 757 e Ft-ot működési célra fordít, mely 
fedezetet nyújt a novemberben felvett munkabérhitel visszafizetésére, a 25 000 e Ft 
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felhalmozási célú pénzmaradvány pedig a 2012. évben felmerülő beruházások önerejének 
biztosítására nyújt fedezetet. 
 
(3) Az önkormányzat pénzmaradványát a 7. számú melléklet tartalmazza. 
 
9. § A Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerinti 2011. év mérlegét  jóváhagyja, a 
mérleg főösszeget 2 903 701 ezer forintban állapítja meg, a 10. számú melléklet szerinti 
vagyonkimutatással alátámasztva. 
 
 
 

Záró rendelkezések 
 
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
 

Schulcz József    Göndörné Frajka Gabriella 
                    polgármester                           jegyző 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
 
 
Újhartyán, 2011……………….. 
 
 
 
 
Göndörné Frajka Gabriella 
                 jegyző 
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Az elmúlt Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyalta a bizottság a 2011. évi zárszámadást, melyet 
elfogadott. A bizottsági ülésen az alábbi pontok tisztázását kérték a kiadási táblázat apján: 

- Nem rendszeres személyi juttatások: iskolánál kifizetett túlóra díjak, népszámlálás 
megbízási díj(dolgozóknak) 

 
- Külső személyi juttatások: képviselői tiszteletdíjak, népszámlálás megbízási díjak 

(külsősöknek), tiszteletdíjak, logopédus megbízási díja 
 

- Egyéb dologi kiadás részletesen: régi óvoda felújításával kapcsolatos összes kiadás 
 

- Működési célú ÁFA miből tevődött össze: dologi kiadások felszámított áfa, 
befizetendő áfa 

 
- Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek összesen 8.979.000 

 részletezve: 
Sport: 3.836.000 
Közbiztonság: 378.000 
Zeneiskola működési támogatása: 2.176.000 
Herczel tánccsoport: 300.000 + Falunapon 100.000 
Bursa ösztöndíj támogatás: 495.000 
Íjászklub: 200.000 
CEU: 200.000 
Nagycsaládosok: 150.000 
Gyémánt Lovaspark: 250.000 
Felső Homokhátság: 125.000 
Pest Megyei Területfejlesztési tanács: 138.250 
Nyugdíjasklub: 160.000 
Asztalitenisz: 50.000 
Révfülöpi üdülőtábor: 421.100 
 

- Ingatlan beruházás: a vízminőség javítás beruházás 2010. évre tervezett kiadásai 2011-
ben teljesültek, bevételi oldalon a támogatás és a hitel is 2011-ben jelenik meg 

 
 


