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Tárgykört rendező jogszabály: 

 - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális   

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b) 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.C. törvény 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

    Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét február 15-éig, (ha a központi 

költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a 

központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig) kell 

benyújtani a képviselő-testület részére. E rendelkezésre tekintettel csatoltan benyújtom az 

önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetét. 

 

Jogszabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket 

és kimutatásokat kell bemutatni: 

1.  költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban (3. függelék), előirányzat 

felhasználási tervet (4.függelék), 

2.  a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve  

3. a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - 

tartalmazó kimutatást, és 

4. a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek, 

valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett 

előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő 

esetleges eltérés indokait. 

 

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, hitelfelvétel, illetve beruházás-felújítás miatti 

kötelezettsége nincs. Közvetett támogatások nyújtását nem terveztük. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3 § (1) bekezdésében 

meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen 

költségvetési évben, illetve az ezt követő három évben várható nem lesz. A 353/2011. (XII. 30.) 

Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek alakulását az 5. függelék tartalmazza. 

 

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai, feladatonként részletezve az 1. 

függelékben, kerültek kimutatásra, míg az óvoda bevételi és kiadási előirányzatát a 2. 

függelék tartalmazza. 

 

Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája nem tér el a 2015. évitől. Az 

önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett 

önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi 

adóztatás stb.) teszik ki.  

A Költségvetési törvény rendelkezése alapján fenti feladatok ellátásához nyújtandó állami 

támogatás megállapításakor figyelembe veszik az önkormányzat számított bevételét. A 

számított bevétel a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-a, melyet az egy lakosra jutó adóerő-

képesség arányában differenciálnak. Amennyiben az 1 főre jutó adó-erőképesség meghaladja 

a  8.501 Ft/főt akkor beszámítják az elvárt bevételt, és „sávosan” csökkentik az adott 

feladatra meghatározott állami támogatást. Önkormányzatunk esetében az egy főre jutó 

adóerő-képesség 12.391 Ft/főígy a beszámítás  mértéke 40 %. Ez összegszerűen 2.836.955 Ft-

ot jelent. Tavaly a beszámítás összege 18.177.567 Ft volt. 

 



 

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016. évi  állami támogatásaink jogcímeit és azok összegét: 

     

Jogcím 2016. évi összeg 

Zöldterület-gazdálkodás támogatása 6 023 230 Ft 

Közvilágítás fenntartásának támogatása 5 344 000 Ft 

Közutak fenntartása 2 313 130 Ft 

Egyéb önkormányzati feladatok 

támogatása 3 163 045 Ft 

Lakott külterülettel kapcsolatos 

feladatok támogatása 349 350 Ft 

Előző évről áthúzódó bérkompenzáció 77 343 Ft 

Köznevelési feladatok támogatása 

(óvoda) 41 541 133 Ft 

Szociális feladatok támogatása 8 514 076 Ft 

Gyermekétkeztetés támogatása 16 541 922 Ft 

Kulturális feladatok támogatása 1 660 980 Ft 

Összesen 85 528 209 Ft 

 

 

 

A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok szerepe továbbra is 

alapvetően a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A segélyezési rendszer 

átalakult. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély 

átkerült a járási hivatalokhoz. Lakásfenntartási támogatás pedig megszűnt. Az idei évben az 

önkormányzat szociális rendeletében meghatározott módon és formában történik a rászorulók 

települési támogatása. Új feladatként jelentkezik a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése. Amennyiben ilyen helyzetben lévő gyermek szülője 

kéri, akkor a szünidőkben ingyenes étkeztetést kell biztosítanunk a gyermek részére. Jelenleg 

településünkön 12 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek van.  E feladattal kapcsolatos 

költségeket a költségvetési rendelet-tervezetünk tartalmazza. 

 

Önkormányzatunk a kulturális feladatok (pl. a közművelődés, a nyilvános könyvtár) 

ellátásához a tavalyi évhez hasonlóan idén is részesül költségvetési hozzájárulásban. 

 

A helyi adókból származó bevétel továbbra az önkormányzatok saját bevétele marad. A 

gépjárműadóból befolyó összeg  40 %-a illeti meg az önkormányzatot. 

 

Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza továbbá a Háromhárs Óvoda 2016. évre 

tervezett bevételi és kiadási előirányzatait is. Kormányhivatal az előző évben ellenőrzést 

végzett az intézményben és megállapították, hogy a napi 8 órát meghaladó nyitva tartás miatt 

szükséges plusz 1 fő óvónő foglalkoztatása. Jelen tervezet a létszámnövekedés miatti 

költségekkel is számolt. Többletköltség 2.228 eFt. 

 

Az előterjesztés 6. és 7. függeléke tartalmazza az elkövetkező 3 év kalkulált kiadásait és 

bevételeit. A keretszámok a következő időszakra vonatkozóan létszámbővítést nem 

tartalmaznak. A személyi juttatások esetében az óvodapedagógusok várható béremelésével, a 



garantált bérminimum, illetve minimálbér emelkedésével számoltunk. Dologi kiadások 

esetében az idei évi tervszámokkal terveztünk. 

Bevételi oldalon a jelenleg prognosztizálható tételek jelennek meg. A 2015. évben sor került a 

helyi adórendelet felülvizsgálatára, a telekadó megszűntetésére, mely a saját bevételt 3.460 

eFt-tal csökkenti évente. 

Atervek között az alábbi, pályázati forrásokból megvalósítandó beruházások szerepelnek: 

 -  Dobozi játszótér kialakítása 

 -  Bölcsöde kialakítása 

 - Energiaracionalizálás: Sportcsarnok, iskola, orvosi rendelő 

 - Dózsa György utca felújítása 

 - Piac kialakítása 

 - Kilátó kialakítása 

 - „Régi Községháza”felújítása múzeum szállóvá alakítása 

 - Kemence építésével közösségi tér létrehozása 

 -Szennyvíz-telep bővítése 

 Mindezek az elkövetkező időszak bevételeit és kiadásait alapvetően befolyásolhatják. Ezek 

tényleges hatását az adott évi költségvetés készítésekor vagy módosításakor lehet majd 

számszerűen figyelembe venni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a költségvetés tervezetének megvitatására és 

elfogadására. 

 

 

Alcsútdoboz, 2016. január 23. 

 

 

 

Tóth Erika  

polgármester 
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