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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény 
hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testület részére. E 
rendelkezésre tekintettel csatoltan benyújtom az önkormányzat 2015. évi költségvetési 
tervezetét. 
 
Jogszabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket 
és kimutatásokat kell bemutatni: 

1.  költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban (3. a), b), c) függelék), előirányzat 
felhasználási tervet (4. a), b), c) 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, hitelfelvétellel, illetve korábbi beruházás-
felújítás miatti hosszú távú adósságot jelentő 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 várhatóan nem lesz. A 353/2011. (XII. 
30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek alakulását az 5. függelék tartalmazza. 
 
Az önkormányzat és intézményeinek bevételi előirányzatai, kormányzati funkciónként 
részletezve az 1. a), b), c) függelékben, a kiadási előirányzatai a 2. a), b), c) függelékben 
kerültek kimutatásra. 
 
Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a 2014. 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 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-a, melyet az egy lakosra jutó adóerő-
képesség arányában differenciálnak. Amennyiben ez meghaladja a 8.501 Ft/főt akkor 
beszámítják az elvárt bevételt, és ezzel csökkentik az adott feladatra meghatározott állami 
támogatást. Önkormányzatunk esetében az egy főre jutó adóerő-képesség meghaladja a 36. 
585 Ft/főt, így a beszámítás mértéke 100 %. 

Emiatt a település-üzemeltetési feladatokra állami támogatásban nem részesülünk (ennek 
összege 13.038.918.- Ft lenne). Ezen feladatok ellátásának fedezetét elvárt bevételből –
iparűzési adóból – kell biztosítani. Szerencsés módon saját bevételeink a fedezetet biztosítani 
tudják: optimális becsléssel nagyságrendileg harmincmillió forintos többlet-adóbevétellel 
terveztünk a 2014-es bázishoz viszonyítva. 
 



A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok szerepe alapvetően a 
pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A segélyezési rendszer március 1. 
napjától átalakul. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális 
segély megállapításának hatásköre átkerül a járási hivatalokhoz. Lakásfenntartási támogatást 
is csak 2015.02.28. napjáig lehet helyben megállapítani, és ennek 90 %-a igényelhető vissza a 
központi költségvetésből. Ezt követően az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott 
módon és formában lehet a rászorulókat az ún. települési támogatásban részesíteni. Az így 
megállapított támogatás teljes fedezetét az önkormányzat saját bevételéből kell, hogy 
biztosítsa. A települési támogatásban részesülők köre, és a kérelmek száma ma még pontosan 
nem számítható, így ezen a téren mindenképpen szükséges lesz a költségvetés korrekciója a 
teljesítési adatok függvényében. 
 

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 is az önkormányzatok saját bevétele marad. A 
gépjárműadóból befolyó összeg 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. 
 
A költségvetés kiadási oldalán az alábbi beruházásokat szükséges megemlíteni: 

Amint arról már az elmúlt év során döntöttünk – későbbi fejlesztési terveinknek megfelelően – 
a záportározó feletti teljes tulajdonjog megszerzéséről. Ennek fedezetét külön soron terveztük. 

Az alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjak fel nem vett összege, mint önrész, valamint 
pályázati forrás igénybevételével remélhetőleg számos járdaszakasz kerül felújításra, illetőleg 
a hiányzó szakaszok pedig pótlásra. Ugyancsak tervbe vettük az óvoda előtt parkoló 
kialakítását és a hivatali parkoló térkövezését is.  

A tömegközlekedést igénybe vevők számára kulturált és fedett buszvárók kialakítását céloztuk 
meg.  

Pályázati forrásból tervezzük a Faluház emeletén a fogorvosi rendelő berendezését, majd 
mielőbbi beindítását. Ugyancsak pályázatból valósítanánk meg az óvoda fűtésének 
korszerűsítését is. Tervbe vettük továbbá a közvilágítási lámpatestek cseréjét is, mellyel 
hosszabb távon energia-megtakarítást érhetünk el. 

Az általános iskola építésére jelenleg húszmillió forint keretösszeget különítettünk el a 
szükséges előkészítő folyamatok, tervezés megindítására. Az esetleges pályázati forrás és a 
konkrét költségek ismeretében fogunk tudni a kérdésben érdemben határozni. 
 
Változatlan formában és módon idén is támogatjuk civil szervezeteinket, egyházainkat, 
polgárőrségünket, és eredményes küzdősport-egyesületeinket. 
 
Mivel a 2015. évi költségvetés bevételi oldalán a tényleges adóbevételek, kiadási oldalán 
pedig a beruházások és a szociális kiadások jelenleg még nem tervezhetők pontosan, így 
tartalékkal eredeti előirányzatként nem számoltunk. A később realizálódó esetleges többlet-
bevételt tervezzük a tartalék-soron elkülöníteni a negyedévet követő első esedékes előirányzat-
módosítás során. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a költségvetés tervezetének megvitatására és 
elfogadására. 
 
Felcsút, 2015. február 2. 

Mészáros Lőrinc  
polgármester 

 


