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E|őterjesztés

Pusztaszabo|cs Város Önkormán yzat 20|0. évi költségvetési beszámolój a

Tisztelt Képviselő-testület!

Az á||amháztartésrő| szó|ő 1992. évi XXXMII. tv. 8l. $-a figyelembevéte|ével az önkormányzat a
gazdá|kodásáról év végi kö|tségvetési beszámo|ót készít, melyet a tv, 82. $-a a|apján az alábbiak
szerint terjesáem a képviselő-testü|et elé:

I. Költségvetésigazdálkodásáltalánosértékelése:

Önkormányzatunk 20l0. évi kö|tségvetését a 3120|0.(II.26.) Kt. számú rendelettel 799.976 ezer Ft
összegben fogadta el Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A rendeletben
meghatároztuk a 2010. évi költségvetést és a végrehajtásáva| kapcsolatos szabá|yokat. A gazdá|kodási
év során ezeket az elóírásokat betartottuk és intézményeinkke| szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rende|etünket hat a|kalommal módosítottuk' 20l0. május 28-i,20|O. augusáus 27-i,
2010. november 26-i,(kétszer) 20l l. február 25-i és 20l l. április l-i hatállyal.

A kö|tségvetés bevéte|i forrásainak és kiadási e|őirányzatainak összeá|lítása után 4.400 ezer Ft
á|ta|ános tarta|ékot és l6.000 ezer Ft pá|yázati cé|tartalékot haglunk jóvá. A költségvetési évet 1 .|25
ezet Ft álta|ános és l l3 ezer Ft céltarta|ékka| zártuk.

il. Bevételi források és azok te|jesítése

Eredeti bevéte| i e|őirány zat:
Módosított bevételi e|őiránv zat:
Teljesítés:
Teljesítés %-a:

799.976 ezer Ft
870.620 ezerFt
837.405 ezer Ft

96,2

1. a.l Az intézményi míiködési bevételek teljesítése |O4,7 yo. A hatósági jogkörhöz köthető
működési bevételek (igazgatási szolgá|tatási díj, bírság) teljesülése 78Yo-os, igaz a bevételi
jogcímen belül csak 0'l o/o-os résá képviselnek. Azegyéb saját bevéte|ek teljesü|ése l08 %-
oS' ezen be|ül a bér|eti díj bevételek 12| %o-os. Az intézményi ellátrísi díj bevételek te|jesü|ése
89 oÁ-os' de ez a bevéte|i kiesés a kiadási o|dalon is jelentkezik.
Az összbevéte|en belül az áfa bevéte|ek' visszatérülések teljesülése 105 %o-os a
kamatbevéte|ek teliestilése 87 %-os.

2. Onkormányzat sajátos bevételei:
a./ Helyi adő

A ó7.500 ezer Ft eredeti, 6,7.5u ezer Ft módosított bevéte|i e|őiránvzaÍta| szemben a
teljesítés 65.652 ezer Ft' 97 ,3 oÁ.



Adónemenkénti teljesítés az a|ábbi:

Megnevezés

Válla|kozók komm. adója
Iparűzési adó áll. jell.
végzett tev. után

Módosított bevételi
e|őirányzat ezer Ft

1.500

65.501

Teljesítés %
ezer Ft

1.202 80,1

64.345 98,2

105 21,0
Iparűzési adó ideigl. jell
végzetttev. után 500

3.

Pót|ékok, bírságok címén l .000 ezer Ft előirányzat me|lett l ' l83 ezer Ft bevétel folyt be.

b./ Átengedett központi adók

A Személyi jövedelemadó helyben maradó része J|.299 ezer Ft, jövede|emkülönbség
mérséklésére 151,769 ezer Ft, (iparűzési adó bevételi több|et miatt |e ke|lett mondanunk
902 ezer Ft összeget az eredeti |52.67| ezerFttervszámhoz képest). Így összesen 223.068
ezer Ft, mely összeget teljes összegében leutalták'
Gépjárműadó: 25.000 ezer Ft eredeti és módosított bevételi e|őirányzattal szemben a
teljesítés 25.049 ezer Ft, (|00,2 %)

c./ Eg1léb sajótos működési bevételek

Környezetvéde|mi bírságból az önkormányzatot megil|ető rész 257 ezet Ft. Ta|ajterhelési
díjból 2.200 ezer Ft e|őirányzathoz képest 2.373 ezer Ft foly be.

Önkormányzatok költségvetési támogatása:
a./ Normatív állami hozzdi árulósok.,

A l98.899 ezerFt módosított bevételi e|óirányzat leutalásra került.

b./ Központosított és egtéb központi előirányzatok:

2010. évben 24'|05 ezer Ft központosított támogatást utaltak az önkormányzat részére,
melynek részletezése az a|ábbi:

Lakossági közműfej Iesztési támogatás
Könyvtári, közműve|ődési érdekeltségnövelo
támogatás
Közoktatás fej lesztési célok támogatása
Gyermekszegénység e||eni program keretében nyári
étkeztetés biaosítása
Bérpolitikai intézkedések támogatása
E|őző évi útépítéshez

A |eutalt tamogatásokból a teljes összeg fe|haszná|ásra kerü|t.
d./ Eg,,es szocióIis feladatok kiegészítő támogatósa 20l0. évben 65.596 ezer Ft' mely
összeg |eutalásra került. Ez az összeg a szociális segélyek és a közcélú fog|alkoáatás
kiadásainak kö|tségvetési támogatásból való kiegészítésére került felhasználásra.

Támogatásértékű bevétel :
Az 97,464 ezer Ft módosított e|őiránvzatta| szemben 74.377 ezer Ft a bevételi teliesítés
(76,3 %).

Ft-ban
48.000

164.000

2.000.000

1.758.00

13.066.000
7.069.000

4.
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a, / T ámogatás értékű m űköd ési bevétel ái|amháztartáson belül ről :
1.050 ezer Ft összeget kaptunk a 20l0' évi országgyűlési választások, l.043 ezer Ft-ot a
helyi önkormányzati válasáások és232 ezer Ft-ot a kisebbségi önkormányzati válasÍások
lebonyolításához, me|y összeget felhaszná|tuk és az e|számo|ást elfogadták.
9.950 ezeÍ Ft oEP támogatás érkezett a védőnői ellátás ftnanszírozásához. A
Po|gármesteri Hivata| szervezetfejlesztéséhez aze|számo|ás jóváhagyása után 10.350 ezer
Ft támogatás érkezett.
493 ezer Ft előleget igényeltünk a TIOP pá|yázatta| megvalósuló interaktív táb|a
programhoz és 4'941 ezer Ft-ot a kompetencia a|apú oktatás bevezetése rÁuop
pá|yázathoz. Szociális támogatásokhoz (közlekedési támogatás' egyszeri támogatás, krízis
segé|y) 5.373 ezer Ft.ot, kisebb pá|yázatokkal (intézmény) 353 ezer Ft-ot kaptunk. 8.715
ezer Ft.ot kapott az iskola a TAMOP pá|yázat megvalósításához.

b. / T ámogatás értékű felha|mozási bevétel állam háztartáson belülről :
A Műve|ődési Ház fe|újításához30.92.I ezer Ft, a könyvtári fejlesáések T|oP pályázathoz
950 ezer Ft előleget igényeltünk.

5. E|őzőévikö|tségvetésikiegészítése,visszatérülések:
A 2009. évi állami tamogatás kincstári ellenőrzése után további 643 ezer Ft támogatás
illeti meg az önkormányzatot,

6. E|őző évi előirányzat maradvány átvétele
A Po|gármesteri Hivata|nak az iskolától elvont |4.873 ezer Ft 2009. évi pénzmaradvány
összege.

7. Felhalmozási és tőkeje|legíi bevételek:
onkormányzati viziközmű vagyon üzemeltetésébol származó bevételünk 14.363 ezer Ft
e|őirányzattal szemben 15.l87 ezer Ft, |O5,7 oÁ-os teljesülés. onkormányzati |akótelket
újbó| értékesítettünk' a bevétel az e\őirányzattal megegyezően 47 5 ezer Ft.

8. Vég|egesen átvett pénzeszközök:
a./ A273 ezer Ft működési cé|ű pénzeszközátvéte| az Eletmód és Szenvedélyek Napjának
és a Szent Imre napi búcsú megrendezéséhez magánszemé|yek támogatása.

b./ A 8 ezer Ft felhalmozási cé|ú pénzeszkőzátvétel a Mátyás Király utcai ,,ikerház''
fenntartásáh oz v alő lakossági hozzájáru|ás.

9. Kö|csön. visszatérülés:
A szennyvízcsatorna lakossági közműfej|esztési hozzájátu|ás tartozásból,
te|ekértékesítéSbő|' temetésre adott kö|csönbő| az l.890 ezer Ft előirányzattal szemben
|.620 ezer Ft bevétel teljesült, (85,7%).

10. Hitelfelvéte|:
A hitelfe|vételként jelentkező 3 ezer Ft a TIoP támogatási a|szám|a pénzintézeti
szám|avezetési kö|tsége, mivel a szám|án fordulónapkor pénzösszeg nem volt, a költség
fedezetét a bank hitelfelvétel címén rendeáe.

1l. E|őző évi pénzmaradvány igénybevétele:
A 105.606 ezer Ft előző évi módosított pénzmaradványból a teljes összeg fe|használásra
került.
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uI. Kiadások alakulása:

Eredeti kiadási e|őirányzat:
Módosított kiadási e|őiránv zat:
Tényleges kiadás:
Teljesítés %-a:

799.976 ezer Ft
870.620 ezer Ft
779.324e2er Ft

89,5

l. MíÍködési kiadások:
a./ Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok:

A személyijuttatások eredeti kiadási e|őirányzata3||.332 ezer Ft, módosított e|őirányzat
318.9l3 ezer Ft, tényleges teljesítés 314.470 ezer Ft (98,6 %).
A munkaadókat terhelő járulékok felhaszná|ása97,8 oÁ.

A megtakarítás minimális összegű, mivel az év végi jutalmazásoknál került felhasználásra'

b./ Dologi kiadások:
Az 229 .832 ezer Ft módosított e|őirányzattal szemben 188.232 ezer Ft a felhasználás (8 1 '9
%).

teljesülés %
9ő,7
96,8

104,5
102,6
90,ő
86,5

101,9
87,7
86,1
5&8

A fenntartási kiadások teljesü|ésénél látható' hogy az önkormányzat intézményei továbbra
is a biztosított e|őirányzaton belül gazdá|kodtak.

c. / Ellátottak pénzbel i j uttatósa :
Az Arany János tehetséggondozó program részeként 1 fő részére 50 ezer Ft került
átutalásra. Az isko|áná| 3.844 ezer Ft kiadási e|őirányzatbó| 3.681 ezer Ft az e||átottak
tankönyv j uttatásaira kerü l felhas zná|ásra.

Speciális célú támogatások:
A 93J60 ezer Ft módosított e|őirányzatta| szemben 84.451 ezer Ft a tény|eges
felhasználás (90,1 %). Benne szerepelnek a civil szervezetek támogatása, egyes tagdíjak
befizetése, működési célú támogatási kölcsön (köztemetés) nyűjtás.(3/a melléklet). Ezen
be|ül a társadalmi és szociálpolitikaijuttatás címen 6|,775 ezer Ft került kiuta|ásra'(88'8
%)

Felhalmozási kiadásokz (5, melléklet)
126.005 ezer Ft módosított kiadási e|óirányzattal szemben 82,549 ezer Ft a felhasználás
(65,6 %), A céltartalék felhasználását figyelembe véve l43.l18 ezer Ft módosított
e|őir ány zattal szemben a fe lhaszn ál ás 9 9 . 5 49 ezer F t, (69,6%).
A tervezett felújítások te|jesü|ése 69,7 yo, Nem került fe|használásra a polgármesteri
hivatal épü|et fe|újítáSáhozvá||a|t önrész, mivel a pá|yázat nem volt sikeres.
A beruházások esetében a te|jesülés 62,6 Yo-os. A tervezett feladatok jelentős része
teljesült. Nem kerü|t felhasználásra az IKSZT kialakításának és a műfiives futsalpálya
építésének önrésze, mivel a két projekt megvalósítása még nem kezdődött el.
A további fejlesztési kiadások kciziil a beruházási hitek kamatának előirányzat teljesülése
összességében 99,9 oÁ-os. Pénzeszkóz átadás az önkormányzat á|ta| rnegigényelt lakossági

o Készletbeszerzés
o kommunikóciós szolgáltatások (telefon)
o vásárolt élelmezés
o bérleti díjak
o szállítás
o gdzenergia
o villamos energia
o víz-, csatorna
o karbantartós
o egtéb üzemeltetés, fenntartás

2.

3 .
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közműfejlesaési támogatás átadása vo|t.(l00 %). A térfigyelő kamerarendszer kiépítése
áthúzódik a következő évre, emiatt az e|őirányzat felhasználása nem történt meg.

Hite|törlesztés:
Az önkormányzat a szerződéseknek megfelelóen 17.000 ezer Ft felhalmozási hite|t uta|t
vissza. Ebbő| a csapadékvíz elvezetéshez felvett hitelbő| 4.o00 ezer Ft.ot. az
önkormányzati ingatlanok fe|újításához (út' ingatlan) felvett hite|ból l3.000 ezer Ft-ot.
(100 %)

Vagyon a|akulása: (9. és 9/a melléklet)
Az immateriális javakná| 61 ezer Ft csökkenés tapasztalhatő 2009. évhez képest' mely
vá|tozás a meglevők javak amortizáciőjáva| magyarázhatő
A tárgyi eszközökné| az e|múlt évhez képest 38.406 ezer Ft a növekedés. A gép,
berendezések, felszerelések esetében jelentős 249oÁ-os a vagyongyarapodás, ami fó|eg a
sikeres pá|yázatoknak köszönhető. Szintén magas a beruházások, felújítások növekedése, amit
a folyamatban |evő beruházás miatt mutatkozik.
A befektetett pénzügyi eszkozöknél 2009' évhez képest 145 ezer Ft a csökkenés' a kölcsönök
visszafizetése miatt.
Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök értéke az amortizáció miatt 2009.
évhez képest l8.668 ezer Ft csökkenést mutat.
tsszességében a befektetett eszközöknél 2009, évhez képest 1%-os a növekedés a fenti
részletezés szerint.
A készletekné| 28 ezer Ft (iskola) a csökkenés, a követeléseknél 2.274 ezer Ft a csökkenés, a
pénzeszközökné| 42.456 ezer Ft a csökkenés, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások esetében
10.642 ezer Ft a növekedés, így a forgóeszközöknél összességében 34.056 ezer Ft a csökkenés
a2009. évhez képest.

Az önkormányzat vagyona az elmúlt évhez képest |4.524 ezer Ft összegű' minimá|is
csökkenést mutat.

Pénzmaradvány:
Az önkormányzat2010. évitárgyévihelyesbített pénzmaradvány összege: 8l'134 ezer Ft.
A 20l0. évi á||amitámogatás elszámolásábó| adódóan 314 ezer Ft a továbbitámogatás, ebbő|
az Állami támogatás további 448.668 Ft, (az előterjesztés 1. tdbtózata) így a-módosított
pénzmaradvány összege 8l .448 ezer Ft.
A pénzmaradvány felhasználásijavaslatot a l0. sz. mellék|et tarta|mazza önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési intézményenként.

Többéves kihatással járó diintések:
A beszámolóban bemutatásra kerül az onkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek
számszerűsítése a tárgyévre és a további évekre vonatkozóan is.
Az önkormányzat az intézményeinek világításkorszerűsítését a lámpatestek bértése útján
valósította meg.
A közvilágítás korszerűsítése 2002-ben az egész telepü|ésen megtörtént. A beruházás
kö|tségét a oÉoÁsz-sza| történt megá|lapodás a|apján rési|etekben törlesajük 20|2-ig'
Az onkormányzati Fej|esztési Hité|program keiétében az önkormányzát infrastrukturális
beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitelt vett igénybe az oTP Bank Nyrt.{ő|.
Csapadékvíz-e|vezetéshez 2006-ban 32.914 ezer Ft, útépítéshez 200.t-ben 54.000 ezer Ft, a
Polgármesteri Hivata| bővítéséhez 2009-ban 50.000 Ft kerü|t fe|véte|re. A visszafizetés
hatarideje 20 I 5. december.

ry.

v.

VI.
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vII. A közvetett támogatások:
Közvetett támogatások 20 l 0-ben:

1 fő egyéni vál|a|kozó és 5 vállalkozás esetében került behajthatat|anság miatt helyi
adó, adóbírság és késedelmi pótlék, va|amint gépjármű adó tartozás eltörlésre.
A Sport u, 2l2 |II. sz-ú üzlet bérleti díjának 10 %-os mérsék|ése az uz|et homlokzatán
elhelyezett bankjegykiadó automata miatt
A Szent István utca 28. sz. üzlet komfort nélküli' nagyon rossz műszaki állapota miatti
bér|eti díj kedvezmény
Két bérló a komfortos lakás (Szent István utcában 2bér|ő, Arok utcában 1 bérlő) rossz
m űszaki á||apotár a teki ntettel 20 Yo- os d íj kedvezménye )

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2010. évi költségvetésének teljesítéséről készült
beszámolót és a pénzmaradvány felosztását tárgya|ja meg és a melléke|t rendelet tervezetet fogadja el.

PusÍaszabolcs, 201 1. ápriIis l2. I
f'

Czompó István
poIgármester

Határozatijavas|at

Pusáaszabo|cs Város Önkormányzat Képviselő{estülete aZ tnkormányzat 20l0. évi
kö ltsé gveté s i beszámo lój áró l szó ló ren de |et-terv ezet szov e gét e l fo gadj a.

Felelős: Czompó István polgármester
Határidő: azonna|

Határozati javaslat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete aZ onkormányzat 2010. évi
költségvetés i beszámolój áról szóló rende|etét mega|kotj a.
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1.szdmú táblózat

2010. évi túllami tdmogatús elszómolása

Iemondásl pótigénylés

forintban

0 .1 214 99s 0 448 668

Jogcím 20í0. terv 2010. ápriIis 20í0. jú|ius 2010. októbeÍ 20í0. tény

1 Te|epü|ési önkormányzatok üzeme|tetési, igazgatási, sport.
és ku|turá|is íe|adatai 12 497 793 12 497 793 12 497 793 12 497 793 12497 793

z Lakott kü|területte| kaocsolatos fe|adatok 595 536 595 536 595 536 595 536

Pénzbe|i szociá|is iuttatások 37 525 474 37 525 474 37 525 474 37 525 474 37 525 474

4 Közoktatási a|ap hozzájárulások 128 545 000 1 28 545 000 128231 667 128231 667 't27 213333

óvodai nevelés 44 650 000 44 650 000 44 336 667 44 336 667 44 571 667

isko|ai oktatás 80 996 667 80 996 66/ 80 996 667 80 996 667 79 978 333

áftalános iskolai napközi ltanuliszobai /iskolaotthonos
foolalkozás 2 898 333 2 898 333 2 898 333 2 898 333 2 663 333

Gyermek- és i!úságvede|emme| összefüggó juttatások,
szo|gá|tatások 20 049 000 20 049 000 20 049 000 20 049 000 21 516 000

tankönyvtámogatás 3 120 000 3 120 000 3 120 000 3 120 000 2 910 000

áftalános hozzájárulás a tanulii tankönyvtámogatáshoz 499 000 499 000 499 000 499 000 476 000

kedvezményes étkezés 16 430 000 16 430 000 16 430 000 16 430 000 18 130 000

6 tsszesen (í ... 5. sor): 199 212 803 't99 212 803 í98 899 470 í98 899 470 199 348 'r36

7 Szemé|yi jövedeIemadi 223 969 514 223 969 514 223067 85? 223067 852 223067 852

B
He|i önkormányzatok és a többcé|ú kistórsógi
tánuHsok egyes költségvetési kapcso|atokbó| számított
bwéte|ei összesen

423182317 123182317 421ffi?3?2 121967 3n 122 {15 988


