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Az idei évi gazdálkodás viszonylag kedvezően indulhatott, mivel a 2012. évet 35.408 eFt 

pénzkészlettel zártuk. Ez az eredmény egyrészt annak köszönhető, hogy ÖNHIKI pályázaton 14.971 

eFt-ot kaptunk, valamint a felszíni csapadékvíz elszámolásból 17.483 eFt bevételünk keletkezett. 

Másrészt igyekeztünk a takarékos működtetés megvalósítására. 

Fejlesztéseket saját forrásból megvalósítani nem tudtunk ezért törekedtünk a pályázati lehetőségek 

kihasználására. Ennek eredményeképpen a Belügyminisztérium „Bio- és megújuló 

energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása” projekt keretében 19.361.322 Ft 

összegű támogatást nyertünk, még 2012. évben. A pályázat megvalósítására az idei évben került 

sor, melynek során a Sportcsarnok és az óvoda kazáncseréjére került sor, valamint fa-aprítékoló gép 

beszerzésére. 

Az állami támogatások rendszere 2013. évtől teljesen átalakult. Feladatfinanszírozási rendszert 

vezettek be, ami azt jelenti, hogy egyes önkormányzat feladatok ellátásához (ilyen feladat pl a 

közös hivatal működtetése, zöldterület kezelése, közvilágítás biztosítása, gyermekétkeztetés, 

közművelődés, önkormányzati közutak fenntartása, stb) biztosítanak állami hozzájárulást. 

Tavaly állami támogatásként, illetve átengedett bevételként 85.471 eFt-ot kaptunk, melyből 14.971 

eFt az ÖNHIKI támogatás. 

Idén a rendelkezésünkre álló információk szerint az állami támogatásunk 42.247 eFt lesz. 

Szeptember hónapban azonban pályázatot nyújtottunk be a működőképesség megőrzése 

érdekében. Ennek elbírálása folyamatban van. Reméljük pozitívan fogják elbírálni és így plusz 

állami támogatáshoz juthatunk. E pályázati pénzt csak működésre lehet fordítani fejlesztésre nem. 

Fontos lenne fejlesztések megvalósítása, hiszen az önkormányzati ingatlanok nagyon lepusztultak, 

szinte mindegyik felújításra szorul. 

A nyár folyamán időszerű lett volna a Sportcsarnok tetőszerkezetének felújítása is. A munkák 

fedezetének megszerzése érdekében 2013. április hónapban pályázatot nyújtottunk be a 

Belügyminisztériumhoz. A pályázat még jelenleg is elbírálás alatt van. Telefonon azt az információt 

kaptuk, hogy a pályázat elbírálására legkorábban december hónapban kerülhet sor. E felújítási 

munka elvégzése záros határidőn belül szükséges, azonban a felújítási költség fedezetét az 

önkormányzat 100 %-os saját forrásból, a működőképesség veszélyeztetése nélkül biztosítani nem 

tudja. 

Községi könyvtárunk jelenleg az iskolában működik. Tekintettel arra, hogy az iskola állami 

fenntartásba került célszerű lenne a könyvtárat áthelyezni egy másik önkormányzati tulajdonú 

ingatlanba. Az önkormányzati tulajdonú épületek állapota azonban olyan, hogy átköltöztetés előtt 

mindenképpen fel kell újítani az adott épületet, annak érdekében, hogy kulturált környezetben 

fogadhassa az érdeklődőket.  

Ezeken felül további fejlesztések, beruházások is szerepelnek az önkormányzat vagyongazdálkodás 

tervében, melyek megvalósításához szintén pályázati forrásra lenne szükségünk. Ilyen területek: 

•€€€€€€€€ Háromhárs Óvoda udvarának fejlesztése 



•€€€€€€€€ Göböljárás ivóvíz hálózat korszerűsítése 
•€€€€€€€€ Belterületi utak felújítása 

  
Kisebb felújításokat, illetve beruházást idén azért sikerült elvégeztetni saját bevételből. Az 

óvodában a gyermeklétszám növekedése szükségessé tette egy harmadik csoport beindítását. 

Ehhez ki kellett alakítani a 3. csoportszobához kapcsolódó vizes blokkot, valamint a járdát is fel 

kellett újítani. Ezek költsége mintegy 1.342 eFt volt. A Szabadság u. 66. szám alatti ingatlanunk 

külső tatarozását is elvégeztettük, ennek bekerülési értéke 1.473 eFt.  

Önkormányzatunk megvásárolt egy 1200 m2-es ingatlant, 5.487 eFt-ért. Ezzel növelve az 

önkormányzat ingatlan vagyonát.  

  

A működés stabilitásának megőrzését, a likviditás biztosítását tartjuk alapvető feladatunknak. 
Célunk, hogy minél gazdaságosabb módon, megfelelő színvonalú ellátást biztosítsunk. Ezt szem 
előtt tartva a legtöbb kötelező önkormányzati feladat településünkön társulás keretében valósul 
meg. Így az orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat, a szociális és gyermekjóléti feladatok. A társulások 
fenntartási költségei alacsonyabbak, mint az önálló működtetés költségei, azonban még ezek is 
jelentős mértékben terhelik önkormányzatunk költségvetését. Egyes feladatokat természetesen 

addig érdemes társulás keretében ellátni, amíg az hatékonyabb, gazdaságosabb, mint ha arról 

az önkormányzat egyedül gondoskodna. Az óvodai nevelés kötelező feladatait 2009 
szeptemberétől társulási formában oldjuk meg. Abban az időben a társulás kiegészítő normatívákat 
kapott az óvodai feladatok ellátása miatt, tehát többletnormatívából gazdálkodhatott az 
intézmény. Ez a fajta állami támogatás azonban mára már megszűnt. Jelenleg ugyanazon 
finanszírozást kapja a társulás, mint egy önkormányzat. Az intézményvezető részéről az utóbbi 
időben számos panasz érkezett amiatt, hogy a társulás az intézmény gazdálkodási feladatait, 
könyvelését nem teljes körűen tudja ellátni. Ezekre is tekintettel célszerű lenne a fenntartói jogot 
visszavenni a társulástól 

Az önkormányzat működési kiadásairól általánosságban elmondható, hogy azok teljesülése a 

tervnek megfelelően alakulnak.  

A 2013. évi három-negyedéves teljesítési adatok alapján az összes kiadásunk 74,4 %-át, 64.546 eFt-

ot működésre, míg 25,6 %-át, 22.146 eFt-ot felhalmozási kiadásra fordítottuk. 

A legnagyobb tétel a dologi kiadás, hiszen itt jelenik meg a közüzemi díj, telefondíj, a karbantartási 

anyag, üzemanyag beszerzése, irodaszer beszerzés, kisértékű eszköz beszerzése, üzemeltetési, 

fenntartási költség. Ezekre fordított összeg: 23.673 eFt. 

Szintén jelentős tételt képez költségvetésünkben a működési célú pénzeszköz átadás, melynek 
összege: 18.384 eFt. 
 Ezek részletezve: 

-  a közös hivatal működéséhez átadott 11.790 eFt hozzájárulás,  
-  az orvosi ügyeleti feladatok miatt átadott támogatás 438 eFt 
-  a házi segítségnyújtás és családsegítés feladatra átadott 1.264 eFt 
-  a Vértes TKÖT fenntartásában lévő óvoda részére nyújtott működési támogatás összege, 

1.705 eFt,  
-  társulásoknak (Esély Társulás, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás, Vértes 

TKÖT) tagdíjként és költségtérítésként fizetett 457 eFt, 



-  50 eFt árvízkárosultak megsegítésére  
-  non-profit szervezetnek nyújtott támogatás 2.395 eFt 
-  háztartásoknak átadott 25 eFt, ami  A Községünk Szép Portálja díj mellé adott 

virágvásárlási utalvány 
-  háziorvosi feladatok ellátására adott támogatás, 160 eFt 
-  egyház részére nyújtott támogatás 100 eFt. 

  

Szociális segélyezésre eddig az össz. kiadás 8 %-át 7.017 eFt-ot fordítottunk. Szociális tűzifa 

vásárlási pályázaton 22,5 erdei m3 tűzifa beszerzéséhez nyertünk támogatást. A tűzifa 

megrendelése megtörtént. Reméljük hamarosan le is szállítják. Ez a famennyiség a rászorulók 

között kerül majd kiosztásra.  

Jelenleg önkormányzatunk hitellel nem rendelkezik. Azonban az előzőekben felvázolt jogos 
beruházási igények megvalósítása felemészti pénzkészletünket, és félő, hogy a következő időszak 
működési kiadásainak fedezetét nem tudjuk majd biztosítani. Ezért egyrészt minden pályázati 
lehetőséget megpróbálunk kihasználni, másrészt igyekszünk a működési költségeken spórolni.  
  

Amennyiben önkormányzatunk működési kiadásokra kénytelen fordítani valamennyi saját 

bevételét, úgy az önkormányzati ingatlan és ingóvagyon teljesen leamortizálódik, ami a vagyon 

elértéktelenedéséhez vezet, ezt pedig mindenképpen szeretnénk elkerülni.  

  

Jövő évről 

2013. szeptemberben megjelent Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 

törvényjavaslat. A törvényjavaslat szerint az önkormányzatok finanszírozási struktúrája alapjaiban 

nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forráselosztástól.  

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett 

önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás 

stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2014. évben is az általános működési 

támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a 

településüzemeltetés költségeihez járul hozzá. Továbbra is önkormányzati feladat marad a 

gyermekétkeztetés. A szociális és  

 


