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E L Ő T E R J E S Z T É S 
   
 

Tárgy:  Budakalász Város Önkormányzat 2010. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budakalász Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves 
végrehajtásáról készült számszaki tájékoztató az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alapján, valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet, és Magyar 
Köztársaság 2010. évi  költségvetéséről szóló törvény rendelkezéseinek 
figyelembevételével került összeállításra.  

A számszaki beszámoló határidőre, a meghatározott adattartalommal elküldésre 
került a MÁK Területi Igazgatósága részére. 
 
A 2010. évi költségvetés I. féléves teljesítését az alábbiakban ismertetem: 
 
 
I. Bevételek alakulása 
 
 
Az önkormányzat összes bevételét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az 
önkormányzati szintű teljesítése 977 407 eFt, a módosított előirányzathoz 
viszonyítva 38 % -os teljesítést mutat. A bevételeken belül a kiemelt előirányzatok 
jogcímei az alábbiak szerint teljesültek: 
 
Az intézményi működési bevételek 131.688 eFt -ban, 62,7 % -ban, az időarányost 
kis mértékben mehaladóan teljesültek. A részben önállóan gazdálkodó intézmények 
(2. sz. melléklet, 1.-7. cím) működési bevételeinek teljesülése 39,2 %, a 
Polgármesteri Hivatal (8-9. cím) működési bevétele 75,7 % -ban teljesült.  
 
A sajátos működési bevételek teljesítése 53,5%. A helyi adóbevételek 
időarányosan (55,1%). Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó 62,0%-
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ban, míg az átengedett személyi jövedelemadó 46,7%-ban, az államháztartási 
törvény szerinti ütemezésnek megfelelően teljesült. 
 
A központi költségvetéstől kapott támogatások előirányzata 222.250 eFt-ban 
48,1% -ban teljesültek, ezen belül elmaradás a segélyek tervezettnél alacsonyabb 
mértékű teljesítése, s így a központi költségvetésből lehívható állami támogatások 
32,8%-os teljesítése okozta. 
 
A tőke jellegű és felhalmozási bevételek teljesítése 90.748 eFt (57,1 %), az 
időarányosat kismértékben meghaladta. A teljesítés az önkormányzat pénzügyi 
befektetéseinek hozamát, a koncessziós bevételeket, és az értékesített ingatlanok 
bevételeit tartalmazza. Jelentősen elmarad az időarányostól az ingatlanok (lakások, 
telkek) értékesítésből befolyt bevétel teljesítése.  
 
A támogatás értékű bevételek 53.976 eFt–ban, 23% -ban teljesültek. Az 
előirányzat a társadalombiztosítási alaptól átvett finanszírozás összegét, valamint az 
államháztartáson belüli átvett pénzeszközöket tartalmazza. Az elmaradás a 
felhalmozási célú támogatásértékű bevételeknél jelentkezik: a három tervezett 
pályázati forrás közül az első félévben csak a Belterületi utak támogatására érkezett 
meg az igényelt támogatás mintegy fele. 
 
 
A támogatási kölcsönök visszatérülése – mely a csatorna közműfejlesztési 
hozzájárulásokat, a munkáltató kölcsön törlesztésének bevételeit, továbbá a 
lakáscélú visszatérítendő támogatásokat tartalmazza – 6.205 eFt összegben, 67,5 % 
-ban teljesültek. 
 
A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatának teljesítése 52.323 eFt (99,9%), 
az előirányzat a 2009. évi pénzmaradvány igénybevételét jelenti. 
 
A finanszírozási bevételek (értékpapír bevételek) 24.260 eFt-ban 7,1%-ban 
teljesültek. Ez a bevétel a 2010. évben lejárt államkötvényből származik. 
A bevételeken belül a működési célú bevételek (1.a. sz. melléklet) teljesítése 
összességében 54,2 % -os, a felhalmozási célú bevételek (1.b. sz. melléklet) 
teljesítése összességében 15,5 % -os. 
 
A bevételek intézményenkénti teljesülését a 2. sz. melléklet mutatja be. 
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II. Kiadások alakulása 
 
Az önkormányzati szintű kiadások 791.455 eFt -ban teljesültek, ami a módosított 
előirányzathoz viszonyítva 30,8 %-os teljesítést jelent. A kiadások előirányzatát és 
teljesítési adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A kiadásokon belül a részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai  
47,3% -ban (355.126 eFt), a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó szakfeladatok 
működési kiadásai 43,3 % -ban (297.581 eFt) teljesültek. 
 
A működési kiadások közül önkormányzati szinten a személyi juttatások 
előirányzata 45,4 % -ban, a munkaadókat terhelő járulékok 48,2 % -ban, a dologi 
és folyó kiadások 44,3 % -ban teljesültek. 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) előirányzatának teljesítése 38,2 % -os 
(21.596 eFt). 
 
A végleges pénzeszköz átadás kiadása 23.984 eFt (6. sz. melléklet), ami a 
módosított előirányzat 29,5 %-a. Az alulteljesítés oka elsősorban az, hogy a legtöbb 
támogatási (pályázati) keretről a döntés a második negyedév folyamán történt meg, 
s a folyósításra csak a támogatási szerződések megkötése után, július-augusztus 
hónapban kerülhetett sor. 
 
A felújítási kiadások előirányzatait és azok felhasználását a 4. sz. melléklet 
tartalmazza címenként és feladatonként. A pénzügyileg nem teljesült intézményi 
felújítási feladatok egy része elkészült, kifizetésére azonban csak a harmadik 
negyedévben kerül sor.  
 
A fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet) teljesítése 63.637 eFt (14,7 %). Ennek oka 
elsősorban az, hogy az intézményi beruházások nagy részét a nyári szünetre 
időzítettük, így ezek kifizetésére csak a harmadik negyedévben került sor. A 
fejlesztési kiadások között szereplő legnagyobb volumenű munka – az óvodaépítés 
– kifizetése július elején kezdődőtt el, a mai napig azonban már három rész-számlát 
teljesítettünk a kivitelezőnek több, mint 250.000 eFt összegben.  
 
Az önkormányzati tartalékok előirányzatait a 7. sz. melléklet tartalmazza, a 
tartalékok terhére történt kifizetések a beszámoló megfelelő mellékletében 
jelentkeznek. Ezek előirányzatainak átcsoportosítása a költségvetés következő 
módosítása során fog megtörténni.  
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A budakalászi kisebbségi önkormányzatok kiadásait és bevételeit a 8. sz. melléklet 
tartalmazza.  
  
Mellékletek: 
 
1-8. sz. mellékletek a 2010. I. féléves teljesítésről a költségvetési rendelet 
szerkezetének megfelelően 
9. sz. melléklet könyvvizsgálói vélemény 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja 
el.  
 
 

Határozati javaslat:  
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi önkormányzati 
költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
Budakalász, 2010. október 18. 
 

 Rogán László 
         Polgármester 
 
 
 


