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E L Ő T E R J E S Z T É S 

   

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló javaslatunkban 
figyelembe vettük a 2011. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelveket, a 
2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletünket, a 2010. évi CLXIX. törvényt a 
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről, az egyéb vonatkozó jogszabályokat, illetve 
a várható egyéb bevételeket.  
 
Intézményeinkkel egyeztettük költségvetési javaslataikat.  
 
A kötelezően ellátandó működési feladatokhoz rendelt állami források alakulása 2010. és  
2011. évben a következő: 
 Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 2010. év 2011.év Változás 

Normatív állami hozzájárulás 322.272 334.198 103,7 

Normatív kötött felh. állami hozzájárulás-  
 

62.655 
 

31.834 50,8 
Személyi jövedelemadó normatív módon 
elosztott része 

 
229.288 

 
213.035 92,9 

Összesen 614.215 579.057 94,3 
    

 
 
Amint a táblázatból is látható, az állami források jelentősen, 35.158 eFt-tal csökkentek, 
ami a személyi jövedelemadó normatívan elosztott összegénél jelentős, a közfoglalkoztatás 
átalakítása pedig a normatív kötött felhasználású támogatásokat csökkentette mintegy 
felére. 
 
A tervezés során mintegy 409.000 eFt-os hiány mutatkozott. Az előző évi erőltetett 
beruházásoknak és az elhatározott, de mindeddig meg nem valósított 
kötvénykibocsátásnak köszönhetően az idei évi költségvetés összeállítása nehéz 
döntések meghozatalára kényszerít minket. Annak érdekében, hogy a következő évek 
ne sodorjanak csődhelyzetbe igen szigorúan kell gazdálkodnunk. Nem folytatható 
hosszú távon tovább az a korábbi gyakorlat, hogy a költségvetés összeállításakor 
működési hiányt és felhalmozási többletet tervezünk, hisz ez azt jelenti, hogy „feléljük 
a vagyonunkat”. Figyelembe véve azt a tényt is, hogy a bevételek tervezésekor az 
óvatosság elvét szükséges követnünk, az idei évi tervezetben a korrigált működési 
hiányunk 60.505 eFt, míg 2010-ben ez 117.738 eFt volt. A korrekció abból adódik, 
hogy több felhalmozási célú pályázati forrást megelőlegeztünk az előző évben, 
melyeket a beérkezésüket követően ugyan felhalmozási bevételként kell 
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elszámolnunk, de gyakorlatilag szabadon elkölthető források, tehát működésre is 
fordíthatók. 
 
 
A súlyos örökségek ellenére az intézményhálózatot nem látjuk szükségesnek 
átalakítani, a lehetőségekhez képest továbbra is biztosítjuk azokat a nem kötelező 
juttatásokat is, melyeket a korábbiakban a Képviselő-testület biztosított számukra – 
igaz alacsonyabb szinten. 
 
 
 A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében működési területen azokat a 
feladatokat vettük figyelembe, amelyek ellátására törvényi kötelezettségünk van, vagy 
amelyekre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállalt. A tervezetben 
szerepeltettük azokat a kiadási tételeket is, melyeket a Képviselő-testület az átmeneti 
gazdálkodásról szól rendeletben biztosított. 
 A költségvetési koncepcióban megfogalmazott elveknek megfelelően a működési 
kiadásainkat kötelező-vállalt feladat bontásban is a Képviselő-testület elé terjesztjük 
azért, hogy felelősségteljes, megalapozott döntést tudjon hozni a 2011. évi 
költségvetésről. 
 

 
BEVÉTELEK 

 

 I. Működési bevételek  
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 

működési bevételei 
 
A saját bevételek tervezése az alábbiak szerint történt: 
 
 
Intézményi ellátási díjak: 
A nettó térítési díjakkal számolva, iskolák esetében 185, óvodák esetében 220, a Bölcsőde 
és az idősek Klubja esetében átlagos élelmezési napot, az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
egy átlagos kihasználtságot, és a kedvezményben részesülők számát figyelembe véve lett 
tervezve. 

 
Alkalmazottak térítése: 
A szolgáltatónak fizetendő teljes nettó eladási ár alapján, iskolák esetében 185, óvodák 
esetében 220, a Bölcsőde és az Idősek Klubja esetében átlagos élelmezési nappal 
kalkulálva, a természetbeni étkezést igénybe vevő alkalmazotti létszám alapján számolva 
(azon intézmények esetében, ahol a cafeteria terhére biztosítják a természetbeni étkezést, 
ott a bevétel és a vásárolt élelmezés kiadásai között sem szerepeltettük az alkalmazottak 
térítését).   
Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek, valamint az intézmények egyéb 
sajátos bevételeinek a tervezése minden esetben igazodik a 2010. évi teljesítésekhez. 

 
 

 
A fentiek alapján az intézményi saját bevételek alakulása a következő: 
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2010. évi eredeti előirányzat: 74.690 eFt 
2011. évi terv: 72.473 eFt 
Változás %-a:97,0% 
 
 (Rendelettervezet 1/a. sz. melléklet, 2. sz. melléklet) 

 
 

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei 
 

a) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 1500 eFt 
2011. évi terv: 1.500 eFt 
Változás %-a: 100,0% 
Ezen a soron szerepeltetjük a szabálysértési és az építésügyi bírságokat. Itt jelennek meg a 
környezetvédelmi bírságok, illetve a fakivágási, fapótlási kötelezettség pénzbeli 
megváltásából adódó összegeket is. Ez utóbbi jogcímen a tervezet szerint 150 eFt várható 
bevételünk keletkezik, melyet kiadási oldalon a Környezetvédelmi Alapba (tartalékba) 
szükséges helyezni. 
. 

b) Egyéb saját bevétel 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 108.260 eFt 
2011. évi terv: 164.027 eFt 
Változás %-a: 151,5 % 
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díját, illetve a továbbszámlázott 
díjakat terveztük ezen a jogcímen, továbbá az új óvoda épületének kivitelezésével 
kapcsolatban felmerült kötbérbevételt – a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően 
25.022 eFt összegben, melyet a végszámla kifizetésekor érvényesítettünk. A bérleti díjak 
bevételének változását a Kaláz Kft-től kezelésbe visszavett Lenfonó területének és az 
OMSZK parknak a bérbeadásából várható mintegy 50.000 eFt-nyi többletbevétel és a 
Kaláz Kft törlesztése csökkenésének együttes hatása okozta. Ez utóbbi bevételcsökkenést 
az óvatosság elvének érvényesítése okozza: a Kaláz Kft a kintlévőségei, illetve 
behajthatatlan követelései miatt nem tudja vállalni a 2009-ben kötött megállapodás szerinti 
havi 2,5 millió Ft-os törlesztést. A cég természetesen törekszik a fennálló tartozás 
ledolgozására, de ezen a jogcímen bevételt nem terveztünk. 
 

c) Áfa bevételek és visszatérülések 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 560 eFt 
2011. évi terv: 401 eFt 
Változás %-a: 71,6% 
 
Az ingatlanok bérbeadása és a kapcsolódó közüzemi díjak továbbszámlázása az Áfa 
törvény szerint alapesetben mentes az adó alól, azonban egyes esetekben a szolgáltatást 25 
% adó terheli. Önkormányzatunk esetében a parkolók bérbeadása adóköteles, továbbá a 
flottás telefonok továbbszámlázásából származó bevételt terheli Áfa. 
 

d) Kamatbevételek 
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2010. évi eredeti előirányzat: 25.000 eFt 
2011. évi terv: 10.057eFt 
Változás %-a: 40,2 % 
Az államkötvények kamatbevétele, továbbá a lekötött pénzeszközök kamatbevétele 
jelentkezik ezen a soron. A 2010. évhez képest drasztikusan csökkent az állampapír-
állományunk (340.910 eFt-ról 110.600 eFt-ra), így a kamatbevételünk is jelentősen 
csökken. 

 
 

3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
 

a) Helyi adóbevételek 
 

Megnevezés 2010. évi terv 
eFt 

2011. évi terv 
eFt 

2011/2010 
% 

Építményadó 61.000 60.000 98,4 
Telekadó 33.000 38.000 115,2 
Kommunális adó 45.000 42.000 93,3 
Iparűzési adó 330.000 415.000 125,8 
Összesen 469.000 555.000 118,3 

 
A jelenlegi gazdasági helyzetet, a helyi adókról szóló rendelet előírásait, valamint a 2010. 
évben ténylegesen teljesült adóbevételeket is figyelembe véve az építményadóban és a 
kommunális adóban az előző évi tervezetnél alacsonyabb összeget, míg a telekadóban az 
előző évit meghaladó összegeket terveztünk. Az iparűzési adó összegének 
meghatározásakor figyelembe vettük a Képviselő-testület döntését az adó mértékének 
emeléséről.  
(Rendelettervezet 1/a. sz. melléklet) 
 
 

b) Átengedett központi adók 
 

b.a) Személyi jövedelemadó 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 229.288 eFt 
2011. évi terv: 213.025 eFt 
Változás %-a: 92,9 % 

 
 
A személyi jövedelemadó megosztásánál a 2010. évben is és idén is 40% volt az a rész, 
amit visszaosztott az állami költségvetés az önkormányzatoknak. A 2011. évben a 2010. 
évhez hasonlóan a 40% részesedésből 8 % az az összeg, amely automatikusan kerül az 
önkormányzatokhoz, 32 % pedig normatívákon keresztül kerül elosztásra.  
A 2011 évre tervezett adat a Magyar Államkincstár által megküldött tájékoztatónak 
megfelelően került beépítésre az előterjesztésbe. Az összeg csökkenésében már érzékelhető 
a 2009-ben kezdődött gazdasági válság, melynek hatására kevesebb személyi 
jövedelemadó elosztására volt lehetőség, így az önkormányzatunkat megillető összeg is 
csökkent mintegy 7 %-kal az előző évihez képest. 
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(Megjelenése a rendelettervezet 1/a. sz. mellékletében) 
 

b.b) Gépjárműadó 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 76.000 eFt 
2011. évi terv: 80.000 eFt 
Változás %-a: 105,3 % 
 
A 2010. évi tényleges teljesítésnek megfelelően terveztük a 2011-re várható gépjárműadó 
bevételt. 
 

c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 
 
 

2010. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft 
2011. évi terv: 1.500 eFt 
Változás %-a: 100,0% 
A helyi adókkal kapcsolatos pótlékok és bírságok jelentkeznek ezen a bevételi jogcímen, 
mely a tapasztalati adatok alapján mintegy 5-7 millió Ft évente, azonban az óvatosság elvét 
követve – a 2010. évhez hasonlóan – 1.500 eFt tervezését javasoljuk. 
 

II. TÁMOGATÁSOK 
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 

 
a) Normatív állami hozzájárulás 

 
2010. évi eredeti előirányzat: 322.272 eFt 
2011. évi terv: 334.198 eFt 
Változás %-a: 103,72 % 
 
Ebből: 
Lakosságszámhoz kötött: 82.601 eFt 
Feladatmutatóhoz kötött: 251.597 eFt 
 
A normatív támogatások közül a közoktatási alap és a közoktatási kiegészítő hozzájárulása 
juttatott normatívák összege önkormányzatunknál mindösszesen 242.164 eFt. Az állami 
támogatások közül ez az összeg az, amelyet az oktatási feladat ellátására kapunk. Ide 
tartozik az általános iskolai oktatás, valamint az óvodai nevelés. Erre a területre az 
Önkormányzat a 2011. évi tervben összesen 604.394 eFt finanszírozást nyújt, azaz az 
állami támogatást 362.230 eFt-tal egészíti ki. Az állami támogatás a feladatot 40,1 %-ban, 
az önkormányzati támogatás 59,9 %-ban finanszírozza.  
Az állami támogatás tervezése MÁK információ alapján történt. 
 

b) Központosított előirányzatok 
 

b.a) Működési célú központosított előirányzatok: 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 100 eFt 
2011. évi terv: - eFt 
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Változás %-a:0,08% 
 
A 2010. évre tervezett összeg az óvodáztatási támogatás állami támogatását tartalmazta, ezt 
a támogatást azonban csak a tényleges kifizetésnek megfelelő ütemezésben lehet a 
költségvetési előirányzatok között szerepeltetni. 
 

b.b) Felhalmozási célú központosított előirányzatok: 
 
2010. évi eredeti előirányzat: - eFt 
2011. évi terv: 5.955 eFt 
Változás %-a:-% 
 
A 2011. évre tervezett összeg a Kovács Lajos-Rózsa utcák felújításának áthúzódó központi 
forrását tartalmazza, mely szabadon felhasználható forrás, mert a teljes kivitelezési 
költséget Önkormányzatunk megelőlegezte a 2010. évben. 
 
 

c) Normatív kötött felhasználású állami támogatások 
 

Megnevezés 2010. évi 
eredeti 

e Ft 

2011. évi 
terv 
eFt 

2010/2008 
% 

Pedagógus szakvizsga 0 1.260 - 
Támogatás egyes 
pedagóguspótlékok kiegészítéshez 

 1.049 
- 

Szociális továbbképzés és 
szakvizsga 

 
19 

 
94 494,7 

Szociális feladatok kiegészítő 
támogatása 

 
25.514 

 
29.431 115,4 

Közcélú foglalkoztatás 37.122 0 0,0 
Normatív kötött felhasználású 
állami támogatások összesen 

 
62.655 

 
31.834 50,8 

 
 (Megjelenése a rendelettervezet 1/a. sz. mellékletében) 
A szociális továbbképzés és szakvizsga felhasználást az érintett intézményünk kiadási 
oldalon a személyi juttatások közé az induló költségvetéseikbe betervezte.  
A Szociális feladatok kiegészítő támogatása a 2011. évre tervezett segélykifizetések 
visszaigényelhető állami forrását tartalmazza az alábbi bontásban: 
 

Támogatási forma áll.tám. 2011.terv 2011. állami hj. 

Rendszeres ellátások   
segély járulékkal 
együtt 

  

Rgyvt. egyszeri kiegészítő támogatás  100% 2 000   2 000   

kiegészítő rgyvt.  100% 93   93   

  - alanyi (75% tám) 75% 11 160   8 370   

időskorúak járadéka 90% 800   720   

lakásfenntart. normatív 90% 2 500   2 250   

rendszeres szociális segély 90% 800   720   

rendszeres szociális segély 55 év fölött 90% 6 000   5 400   

bérpótló juttatás (80% tám) 80% 12 000   9 600   

mozgáskorlátozottak közl. támogatása 100% 250   250   
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kárpótlás (1 fő) 100% 28   28   

Összesen   35.632   29 431   

 
 
A szociális feladatok kiegészítő támogatása a kifizetett alanyi jogon járó segélyek 75-90%-t 
fedezi. A segélyezésre fordított önkormányzati önrész a 2011. évben 34.680 eFt. 
 
A közcélú foglalkoztatás rendszerének átalakítása miatt a visszaigényléseket 2011-től már 
nem a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani, azaz nem normatív, kötött felhasználású 
támogatásként kapjuk az állami forrást, hanem a Munkaügyi Központon keresztül, 
pályázati rendszerben zajlik a közfoglalkoztatás finanszírozása. Ennek megfelelően a 
közcélú foglalkoztatás bevételének csak a pályázat elnyerése után fog sor kerülni. 
 
 
 

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 

(ingatlanértékesítés) 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 109.176 eFt 
2011. évi terv: 90.000 eFt 
Változás %-a: 82,4 % 
 
A költségvetésbe azokat az ingatlanértékesítéseket javasoljuk beállítani, melyek nagy 
valószínűséggel a 2011. évben teljesülni fognak. Ezek: 

ezer Ft-ban 
Ingatlanbevételek: m2 Nettó Áfa* Bruttó 
Sekrestyés u. 4121/21 1045 17.600 4.400 22.000 
Gyümölcs u. 3023/6 725 10.400 2.600 13.000 
Gyümölcs u. 3023/5 1085 10.400 2.600 13.000 
Lenfonó garázs 1291/20/C-1 26,52 1.600 400 2.000 
AranyJ. u.3. lakás 1214 hrsz 123 40.000 0 40.000 
Mindösszesen  80.000 10.000 90.000 

 
*: Az értékesítésre felszámított Áfa kiadási oldalon a 841126 Igazgatási szakfeladat dologi 
kiadásai között szerepel, így forrásként csak a nettó bevétellel számolhatunk. 

 
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 

 
2010. évi eredeti előirányzat: 24.812 eFt 
2011. évi terv: 32.534 eFt 
Változás %-a: 131,1 

 
Az önkormányzat vagyonát képező csatorna bérbeadásából származó bevételek kerültek 
ezen a soron számbavételre. Jelenleg a csatorna bérbeadásából havi 2.711 eFt bevétele 
származik önkormányzatunknak 
 

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 
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2010. évi eredeti előirányzat: 25.000 eFt 
2011. évi terv: 25.000 eFt 
Változás %-a 138,9 % 
A Kábel TV Kft tájékoztatása szerint a cég adózott eredménye után 20.250 eFt 
osztalékbevétel realizálható. 

 
 

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 
 

b) Polgármesteri Hivatal  
b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek 

 
2010. évi eredeti előirányzat: 32.131eFt 
2011. évi terv: 37.545 eFt 
Változás %-a: 116,85 % 
A 2011. évre tervezett összeg tartalmazza a Társadalombiztosítási Alaptól átvett 
finanszírozás összegét (16.509 eFt), a települési kisebbségi önkormányzatok működésének 
támogatását, mely a 2011. évben 420eFt (ez kiadási oldalon a településen működő két 
kisebbségi önkormányzat költségvetésében jelenik meg), továbbá olyan utófinanszírozott 
pályázati forrásokat, melyeket a 2010. évben önkormányzatunk megelőlegezett. Ezek: 
Településőrök utolsó negyedévre jutó támogatása:   2.570 eFt 
Közfoglalkoztatás szervezők támogatása:    1.257 eFt 
ÁROP pályázati forrás:    16.789 eFt 
 
Ebből OEP-től átvett: 
2010. évi eredeti előirányzat: 16.243 eFt 
2011. évi terv: 16.509 eFt 
Változás %-a: 97,8 % 
A Társadalombiztosítási Alapból átvett pénzeszközök 2011. évi tervezett összege 16.243 
eFt. Ez az összeg fedezi a védőnői feladatok ellátásának 91,4 %-át és az iskola 
egészségügyi feladatok ellátásának 100 %-át. 
 

b.b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 
 

2010. évi eredeti előirányzat: - 
2011. évi terv: 107.625 eFt 
Változás %-a: - 
A 2011. évre tervezett összeg tartalmazza azokat az EU-s pályázati forrásokat, melyeket a 
2010. évben önkormányzatunk megelőlegezett, de a pályázati forrás a elszámolások 
időigénye miatt az idei évben fognak önkormányzatunk számlájára megérkezni. Ezek a 
források az alábbiak: 
 
Belterületi utak támogatása: 43.102 eFt 
Óvodaépítés támogatása: 64.523 eFt. 
 

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 
 

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 
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Lakosságtól átvett pénzeszközök 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 3.210 eFt 
2011. évi terv: - eFt 
Változás %-a: 0% 
 
Az előző évben itt terveztük meg az útépítések lakossági hozzájárulását, azonban az idei 
évben elsősorban tervezések fognak megvalósulni, ezért lakossági hozzájárulással nem 
számolhatunk. 
 

 

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,  
 
Felhalmozási célú: 
2010. évi eredeti előirányzat: 9.189 eFt 
2011. évi terv: 6.956 eFt 
Változás %-a: 75,7 % 
 

 Helyi támogatás és munkáltatói kölcsön: A 2011. évi előírás alapján 2.181 eFt 
tervezhető. 

 Közműfejlesztési hozzájárulások törlesztése: 4.475 eFt 
 
 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1.764.880 eFt, az előző évi 
eredeti előirányzat 112,1 %-a. 
 
 

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom 
nélküli bevételek: 

 
a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 

 
2010. évi eredeti előirányzat: 0 eFt 
2011. évi terv: 0 eFt 
Változás %-a: -% 
 
Az előző évben keletkezett pénzmaradvány számbavételére a zárszámadást követően, a 
Képviselő-testület döntését követően kerül majd sor. Az előterjesztés készítésének 
időpontjában még zajlik a 2010. év könyvviteli zárása, de előreláthatólag mintegy -200.000 
eFt negatív pénzmaradványunk lesz, aminek erejéig a kiadási oldalon tartalékot képeztünk.  
 

VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének 
külső finanszírozására szolgáló bevételek: 

 
1. Értékpapírok értékesítésének bevételei 

 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 340.910 eFt 
011. évi terv: 94.452eFt 
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Változás %-a: 27,1% 
 
A befektetési célra vásárolt értékpapírok (államkötvények) 2010. december 31-ei 
állománya az előző évi 340.910 eFt-ról 110.600 eFt-ra csökkent a 2010. évi 
értékesítéseknek köszönhetően, ezzel jelentősen leszűkítve az idei költségvetés 
mozgásterét. Feladatink megvalósításához az idei évben az állomány 85,4 %-át tervezzük 
igénybe venni, de törekszünk év végén az esetleges többletforrások terhére a 
megtakarítások visszapótlására. 
 

2. Kötvények kibocsátásának bevételei 
 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 0 eFt 
2011. évi terv: 300.000 eFt 
Változás %-a: -% 
 
A 2010. évben elhatározott kötvénykibocsátás az óvoda beruházás önrészét finanszírozta 
volna, de december végéig nem valósult meg. Tekintettel arra, hogy a finanszírozó bankkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a kötvénykibocsátásból származó bevétel a fennálló 
folyószámlahitelt egyenlíti ki, így tényleges többletforrásként nem számíthatunk erre a 
bevételre. 
 

3. Hitelfelvétel 
 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 405.433 eFt 
2011. évi terv: 0 eFt 
Változás %-a: 0,0% 
 
 
Felvehető hitel felső határának számítása: 
 
Az 1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról 88.§ (2) bekezdése az önkormányzatok 
által felvehető hitel felső határát a korrigált saját folyó bevétel mértékében állapítja meg.  
Ennek tartalma: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke és kamattörlesztés, lízingdíj) adott 
évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-a, és a megszűnt 
víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások 
beszedéséből számított bevétel. 
Saját folyó bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési 
önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az 
önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon 
bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó 
bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú 
felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb 
sajátos bevételei. 
Rövid lejáratú kötelezettség:  az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel és 
kamata (ide nem értve a likvid hitelt és kamatát), továbbá a több év alatt törlesztendő 
kötelezettség adott évben esedékes összege (a hosszú lejáratú hitel, kölcsön adott évre jutó 
törlesztő részlete és járulékai; a kötvénykibocsátás utáni tőketörlesztés és kamat; a 
lízingdíj; garancia és kezességvállalásból eredő éves kötelezettség; valamint a több éven 
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keresztül fizetési kötelezettségként jelentkező váltótartozások és a szállítókkal szembeni 
tartozás több év alatt részletekben fizetendő összegének adott évre jutó törlesztő részlete), 
ide nem értve a kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket és az európai 
uniós fejlesztési támogatások megelőlegezését szolgáló hiteleket. 
 
Levezetése: 
Megnevezés Összeg E Ft 
+Helyi adóbevételek  +550.000 
+Gépjárműadó +80.000 
+Kamatbevétel +10.057 
+Bírság +1.500 
+Osztalék bevétel +20.250 
Saját folyó bevétel mindösszesen 661.807 
- Hitelek 2011. évi törlesztő részlete -25.025 
- Hitelek 2011. évi kamata -14.725 
Korrigált saját folyó bevétel 622.057 
Korrigált saját folyó bevétel 70 %-a 435.440 
+Megszűnt víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett 
bevétel 

+60.393 

2011-ben felvehető hitel összege: 495.433 
 

A felvehető hitelbe beleszámít az idei évben megvalósuló kötvénykibocsátás 300.000 eFt-
os összege, ezen túlmenően azonban nem tervezünk további forrásbevonást. 
 

Kisebbségi önkormányzatok bevételei 
 

A Kisebbségi önkormányzatok tervezett bevételei a Kisebbségi Önkormányzatok 
határozatai alapján épültek be a költségvetési rendelettervezetbe. Az önkormányzat 
bevételei között a Támogatásértékű működési bevételek között jelenik meg a kisebbségi 
önkormányzat működésének általános támogatása. 
 (Megjelenése a rendelettervezet 8. sz. mellékletében) 
 

 
KIADÁSOK 

 

I. Működési kiadások 
 

1. Önállóan működő intézmények működési kiadásai 
 

A költségvetés tervezésénél figyelembe vett alapelvek: 
 

 Az alapilletmények a tényleges besorolásoknak megfelelően, a költségvetési 
törvényben meghatározott bértábla szerint kerültek beállításra, az engedélyezett 
státuszszámok figyelembevételével. 

 A kötelező illetménypótlékokat a Képviselő-testületi határozatnak és a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően tartalmazzák az intézményi tervezetek. 

 A pedagógusoknál a költségvetési törvényben meghatározott minőségi kereset-
kiegészítés összegével – azaz pedagógusonként 5250 Ft/hó összeggel – számoltak a 
közoktatási intézmények. A szociális és gyermekjóléti intézményekben ettől eltérő 
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szabályozást tartalmaz a jogszabály: a rendszeres személyi juttatások előző évi 
bázis előirányzatának 2 %-ában határozza meg a kereset-kiegészítés fedezetét. Ezt 
az összeget a kiemelkedő teljesítményt nyújtó foglalkoztatottak elismerésére kell 
fordítani, illetve ez az összeg nyújt fedezetet a kötelező szociális továbbképzést 
követően kifizetendő egy havi juttatásra. A Bölcsődében és a védőnői szolgálatnál 2 
%-os szinten tervezték ezt az összeget, míg a Kalászi Idősek Klubjában a 
jogszabályban előírt 2% helyett az intézményvezető 1 havi bére szerepel – ez a 
továbbképzés elvégzése után kötelezően kifizetendő számára – illetve további 
490.000,- Ft az év végi jutalmazásra (a kis létszám miatt nem keletkezik 
bérmaradványa az intézménynek) 

 Túlóra, helyettesítés az anyanapokra és a továbbképzések miatti helyettesítésekre, 
illetve a betegség miatti helyettesítésekre (a megmaradt alapilletményen felüli 
összeggel) terveztek az intézmények. 

 A munkáltatói táppénz hozzájárulásra minden intézmény az előző 3 év tényleges 
teljesítési átlagának megfelelő összeget tervezett 

 Közlekedési költségtérítés a vidékről bejáró dolgozók bejárására, számításokkal 
alátámasztottan került be a tervezetekbe. A helyi (pl. budapesti) bérletet a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően már csak a cafeteria terhére kérheti a dolgozó 
megtéríteni.  

 Egyéb költségtérítésként (cafeteria): A költségvetési koncepcióban az előző évben 
biztosított összegeket szándékozta biztosítani a Képviselő-testület valamennyi 
foglalkoztatottjának, a költségvetési törvény azonban a 2011. évben 200 eFt-ban 
maximálta a cafeteriaként kifizethető összeget (ennek kell fedeznie a személyi 
jövedelemadót is). Első körben az intézmények a fejenként 200 eFt-tal tervezték 
meg a költségvetésüket, a magas hiány miatt azonban ezt az összeget nem tudjuk 
biztosítani. Tekintettel arra, hogy a költségvetési törvényben maximált keretösszeg 
miatt a köztisztviselők veszítenek az előző évhez képest a legtöbbet (a 2010. évi 
315 eFt helyett 200 eFt-ot kaphatnak), ezért úgy tartottuk igazságosnak, hogy ha 
nem is abszolút összegben, de százalékosan azonos mértékben szükséges 
csökkenteni a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 
dolgozók cafeteria-keretét is. Ennek megfelelően 37 %-kal csökkent valamennyi 
foglalkoztatottunk cafeteria-kerete: 

Köztisztviselők:   200.000,- Ft / fő / év (2010-ben: 315.000 Ft) 
Közalkalmazottak:  134.000,- Ft / fő / év (2010-ben: 212.000 Ft) 
MT-s foglalkoztatottak: 104.000,- Ft / fő / év (2010-ben: 164.000 Ft) 

 
 Az iskolák és óvodák a pedagógus létszámnak megfelelően tervezték a pedagógus 

szakvizsga támogatását, melyre a központi költségvetés normatívát biztosít  
 A tanulói tankönyvtámogatások összege a két iskola tervezetében a leigényelt 

normatív hozzájárulás összegével egyezően szerepel. 
 A munkaadókat terhelő járulékok a jogszabályi mértéknek megfelelően 

szerepelnek. 
 A dologi kiadások közül a vásárolt élelmezést a jelenleg fennálló étkeztetési 

szerződés áraival, a jogszabályban előírt étkezési napokkal és egy átlagos 
kihasználtsággal számították ki az intézmények 

 Az egyéb dologi kiadások a költségvetési koncepció irányelveinek 
figyelembevételével, az előző évi kiadási szinten kerültek a tervezetekbe, illetve 
ahol az előző évi tényleges teljesítés szerint megtakarítást lehetett elérni, ott az 
előző évinél alacsonyabb összegben szerepelnek 
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 A nagyobb létszámú intézményeknél igen jelentős kiadási tételként jelentkezik a 
rehabilitációs hozzájárulás, melyet a 20 főnél több foglalkoztatottal rendelkező 
intézmények kötelesek megfizetni.  

 Szociális segélyként a nagyobb létszámú intézmények (két iskola, a Nyitnikék 
óvoda és a KKÁMK) 200 eFt-ot, a Telepi óvoda 150 eFt-ot, a KKÁMK 100 eFt-ot, 
míg a Bölcsőde és az Idősek Klubja 40-40 eFt-ot tervezett. 

 
 
 

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 
 

Megnevezés 2010. évi 
eredeti ei. 

eFt 

2011. évi 
terv  
eFt 

2011/2010 
% 

Személyi juttatások 150.597 173.702 115,3 
Munkáltatót terhelő 
járulékok 

37.692 44.366 117,7 

Dologi kiadások 116.536 122.532 105,1 
Mindösszesen 304.825 344.791 113,1 

 
A 2010. évi eredeti költségvetésben új szakfeladatok bevezetésére került sor, ennek 
megfelelően a pénzügyi igazgatást külön szakfeladaton – a 841129 Önkormányzatok és 
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége során – mutattuk ki. Az 
államháztartási szakfeladatrend 2010. augusztus 1-jétől azonban megváltozott, a fent 
említett szakfeladatot ettől az időponttól kezdődően már nem lehet használni, a pénzügyi 
igazgatás (a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának dolgozói) az idei tervezetben újra 
az Igazgatási szakfeladaton kerül elszámolásra, ami szerkezeti változás az előző évhez 
képest. E változásnak a hatását kiszűrve, valamint a 2010. évről áthúzódó kiadásokkal 
korrigálva az igazgatási kiadások az alábbiak szerint alakulnak: 
 

Megnevezés 2010. évi 
eredeti ei. 
(Pénzügyi 
igazgatás 

szakfeladattal 
együtt) 

eFt 

2011. évi 
terv  
eFt 

(áthúzódó 
kiadások 
nélkül) 

2011/2010 
% 

Személyi 
juttatások 

175.612 165.420 94,2 

Munkáltatót 
terhelő járulékok 

43.918 42.164 96,0 

Dologi kiadások 116.922 113.576 97,1 
Mindösszesen 336.452 321.160 95,5 

 
A változásokat elsősorban az alábbiak okozzák: 
1. Személyi juttatásoknál: 
 A Kaláz Kft-től átvett 1 fő foglalkoztatott itt szerepel januártól kezdődően 11 hónapra 

(emelkedés 2.385 eFt) 
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 Jubileumi jutalomra 2011-ben 8 fő jogosult, míg az előző évben 1 főnek kellett 
jubileumi jutalmat fizetnünk. (emelkedés 5.862 eFt) 

 Megszüntetésre került 2 üres státusz (egy az igazgatási irodán és a belső ellenőr 
státusza) (csökkenés 7.350 eFt) 

 Bár 3 kolléga jogosult az idei évben nyugdíjba menni, de a köztisztviselőknél a 
felmentési idő maximálásával (2 hónap) kevesebb összeggel szerepel a felmentési idő 
miatti dupla foglalkoztatás bérigénye, mint a tavalyi évben 1 fő esetében (csökkenés 461 
eFt), 

 A cafeteria-keret jogszabályi csökkentése miatt mintegy 5.000 eFt-tal csökken csak ezen 
a szakfeladaton a kiadás 

 Az előző évben 6.000 eFt-ot biztosított a Képviselő-testület jutalmazásra, s további 
7.000 eFt-ot célfeladat elvégzésére. Az idei tervezetben mindösszesen 8.000 eFt 
szerepel jutalmazásra a Polgármesteri Hivatal valamennyi foglalkoztatottja részére. 
(csökkenés 5.000 eFt) 

2. Munkáltatót terhelő járulékok: A jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek be a 
tervezetbe. 
 
3. Dologi kiadások: 
 
 Az előző évben itt szerepeltettük a Kistérségi lakosságszám-arányos tagdíjat, az előző 

évben kötött megállapodásnak megfelelően azonban ez a kiadás az idei évtől az átadott 
pénzeszközök között (a rendelettervezet 6.sz.mellékletében) szerepel (csökkenés 
10.499 eFt) 

 A jogi szolgáltatásoknál a korábbi Képviselőtestületi döntéseknek megfelelően egy 
általános ügyvédi megbízás januártól nem szerepel a tervezetben, míg a jogsegély 
szolgálat kiadásait csak 4 hónapra terveztük (csökkenés mintegy 5.750 eFt) 

 A közoktatási szakértői vizsgálatokra biztosított összeg csökkent az előző évhez 
képest 4.500 eFt-tal  

 Az ingatlanértékesítések Áfa-ja az előző évben a Nem lakáscélú helységek kezelése 
szakfeladaton szerepelt, a kiadás elszámolása azonban az igazgatási szakfeladaton 
történik (emelkedés 10.000 eFt). 

 A folyószámla hitelkamat tervbevétele miatt emelkedik a kiadás mintegy 2.000 eFt-tal 
az előző évhez képest 

 Az előző évben beszerzett hivatali gépkocsi üzemeltetési kiadásai miatt emelkednek az 
előző évi tervezethez képest a dologi kiadások 

 A közüzemi díjakat, biztosítási díjakat a várható emelések és az előző évi tényleges 
kiadásokat is figyelembe véve terveztük. 

 

3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi 
kiadások (szakfeladatok) 

(Megjelenése a rendelettervezet 3. sz. mellékletében.) 
 

1.) Növénytermesztési szolgáltatás 
 

2010. évi eredeti előirányzat:  4.0000eFt 
2011 évi terv:     4.470 eFt 
Változás %-a:         111,8% 
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A a tervezett összeg nyújt fedezetet a település virágosítására, az egynyári és többnyári 
virágok pótlására. 
 
 

2.) Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

 
2010. évi eredeti előirányzat: 2.600 eFt 
2011. évi terv: 3.500 eFt 
Változás %-a: 134,6 % 
 
Szelektív hulladékgyűjtés rendszerének bővítésének, fenntartásának fedezetére szolgál az 
előirányzott összeg (házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés támogatása, hulladékgyűjtő 
udvar, edényzet beszerzése- javítása) 
 
 

3. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 7.500 eFt 
2011. évi terv: 8.600 eFt 
Változás %-a: 114,7 % 
 
Az önkormányzati intézmények kommunális hulladékának begyűjtésén túlmenően 
fedezetet nyújt az előirányzat a közterületi hulladékgyűjtő edényzet pótlására, valamint a 
jogszabályokban kötelezően előírt hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatára. 
 
 

4.) Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 1.000 eFt 
2011. évi terv: 3.000 eFt 
Változás %-a: 300,0 % 
 
 
Önkormányzati tulajdonú területeken illegális lerakók felkutatása, felszámolása és a 
roncsautók, autóroncsok elszállítása, továbbá az immár hagyományos veszélyes 
hulladékgyűjtési akcióra fordítható a javasolt összeg. 
 

5.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 16.000 eFt 
2011. évi terv: 24.050 eFt 
Változás %-a: 150,3 % 
 
A következő munkálatok kifizetése történik erről a szakfeladatról: 

 Kátyúzás és járdajavítás 
 Földútjavítás 
 Szilárd burkolatú utak üzemeltetése 
 Téli síkosságmentesítés 
 Árok, áteresz üzemeltetés 
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 Szikkasztó kutak üzemeltetése 
 Utca névtáblák, útbaigazító információs táblák 
 Egyéb közterületi munkák 

 
6.) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

2010. évi eredeti előirányzat: 10.938 eFt 
2011. évi terv:   10.750 eFt 
Változás %-a:           98,3% 
 

A lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton tervezett összeg tartalmazza a 
bérlakások karbantartására fordítható összeget – bruttó 5.000 eFt-ot – továbbá a 
továbbszámlázott (és a tovább nem számlázható) közüzemi díjakat, valamint a társasházzá 
alakítás költségeit. 
 

7.) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 27.762 eFt 
2011. évi terv:   23.001 eFt 
Változás %-a:           82,9% 
 
A Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton terveztük a telekalakítási és 
kitűzési munkálatokat, az értékbecslések díját, illetve az ingatlanértékesítésekhez 
kapcsolódó hirdetési költségeket és a továbbszámlázásra kerülő közüzemi költségeket. 
Emelkedést okoz az előző évhez képest a Kaláz Kft-től kezelésbe visszavett ingatlanok 
várható ráfordítása, míg a 2010-ben itt szerepeltetett ingatlanértékesítési Áfa átkerült az 
igazgatási kiadások közé. 
 

 
8.) Zöldterületkezelés 

 
2010. évi eredeti előirányzat: 12.000 eFt 
2011. évi terv:   31.470 eFt 
Változás %-a:          262,3% 
 
A zöldterületek kezelésére elkülöníteni javasolt összeg az alábbi feladatok megvalósítását 
teszi lehetővé: 

 környezetvédelmi program felülvizsgálata (áthúzódó) 
 környezetvédelmi rendelet megalkotása 
 fák műszeres mérése  
 árvízvédelmi gátak kezelése  
 fasorfenntartás  
 értékes fasorok védelme  
 parkok kezelése  
 játszóterek fenntartása  
 hatósági végrehajtás  
 környezetvédelmi akciók  

 
9.) Önkormányzati jogalkotás 

 

2010. évi eredeti előirányzat: 42.140 eFt 
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2011. évi terv: 44.680 eFt 
Változás %-a: 105,9% 
 
A szakfeladaton a tisztségviselők és a képviselők, bizottsági tagok javadalmazása szerepel. 
 

10.) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 

 

2010. évi eredeti előirányzat: 1.130 eFt 
2011. évi terv: 420 eFt 
Változás %-a: 37,2% 
 
A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű 
előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről 
szóló  342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet megváltoztatta a kisebbségi önkormányzatok 
támogatásának módját: e szerint általános működési támogatásként kb. 1/3, míg feladat-
alapú támogatásként kb 2/3 arányban illeti meg a települési k8sebbségi önkormányzatokat 
az állami támogatás. Ennek megfelelően előző évi 565 eFt-ról 210 eFt-ra csökkent az egy 
kisebbségi önkormányzatot megillető támogatás, s ez alapján várhatóan mintegy 420 eFt 
feladat-alapú támogatást fognak kapni. Eredeti előirányzatként csak az általános működési 
támogatást szerepeltethetjük a költségvetési rendeletben, melyet várhatóan február végéig 
folyósít a Magyar Államkincstár. 
 

11.) Kiemelt állami és önkormányzati ünnepségek 
 

2010. évi eredeti előirányzat: 5.000 eFt 
2011. évi terv: 12.000 eFt 
Változás %-a: 222,2% 

 
A korábbi Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a „2011 Budakalász éve” 
rendezvénysorozat finanszírozására 12.000 eFt-ot tervezünk. 

 
12.) Közvilágítás 

 
2010. évi eredeti előirányzat: 24.000 eFt 
2011. évi terv: 29.600 eFt 
Változás %-a: 123,3 % 
 
Az itt tervezett előirányzat nyújt fedezetet a települési közvilágítás üzemeltetésére (az 
áramdíjra és a hálózat karbantartására). A növekedés oka a megvalósított hálózat-bővítés. 
Az itt tervezett előirányzat nyújt fedezetet a vízkárrendezési, árvíz- és belvízvédelmi 
kiadásokra. 
 

13.) Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
 

 
 

Megnevezés 2010. évi 
eredeti ei. 

eFt 

2011. évi 
terv  
eFt 

2011/2010 
% 
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Személyi juttatások 16.355 20.080 122,8 
Munkáltatót terhelő 
járulékok 

4.213 5.355 127,1 

Dologi kiadások 21.130 21.427 101,4 
Mindösszesen 41.698 46.862 112,4 

 
 A növekedést elsősorban az előző évről áthúzódó 974 eFt okozza (személyi juttatás 

és járulék) 
 Ezen a szakfeladaton jelentkezik a Kaláz Kft-től átvett 2 dolgozó bére és egy dolgozó 

megbízási díja 
 A csökkenést a cafeteria összegének jelentős mértékű csökkenése okozza. Ezen a 

szakfeladaton Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak személyi 
juttatása jelenik meg, akiknél az éves keret 164.000,- Ft-ról 104.000,- Ft-ra csökkent. 

 
14.) Közterület rendjének fenntartása 

 
 
 

Megnevezés 2010. évi 
eredeti ei. 

eFt 

2011. évi 
terv  
eFt 

2011/2010 
% 

Személyi juttatások 23.611 18.499 78,3 
Munkáltatót terhelő 
járulékok 

5.895 4.526 76,8 

Dologi kiadások 6.557 9.326 142,2 
Mindösszesen 36.063 32.351 89,7 

 
Az előirányzat változása az alábbi hatásokból tevődik össze: 
 Az előző évről áthúzódó személyi juttatás és járulék (827 eFt)  
 Az előző évben 8 településőr szerepelt a tervezetben, az idei évben 4 fővel 

számolunk (idén már nem finanszírozza a feladatot a minisztérium) 
 A térfigyelő kamerák működtetését sokkal hatékonyabban kívánjuk megoldani, ami 

kisebb kiadással jár. 
 A cafeteria keretösszegének csökkentése az előző évi 315.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra is 

jelentősen csökkenti a szakfeladat kiadásait (itt 5 fő közterület-felügyelő szerepel, 
akik köztisztviselői jogviszonyban vannak) 

 Az 5 fő közterület-felügyelő munkája minden szegmensében fokozottan veszélyes 
munkakörben dolgozik, amely számtalan külső veszélyforrással és konfliktusos 
helyzettel jár együtt. A közterület-felügyelői munka fokozott stresszhelyzetekben 
történő közreműködést is jelent. Ennek részleges ellentételezése a veszélyességi 
pótlék. 
A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (5) bekezdése alapján: 
„(5) A köztisztviselő illetménypótlékra jogosult, ha a munkavégzésre munkaideje 
nagyobb részében egészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy egészségének 
védelme csak olyan egyéni védőeszköz állandó vagy tartós használatával valósítható 
meg, amely a köztisztviselő számára fokozott megterhelést jelent. A pótlék mértéke az 
illetményalap 45%-a.” Ennek megfelelően a költségvetési rendelettervezetben 
javaslatot teszünk a köztisztviselői juttatásokról és támogatásokról szóló 7/2002 
(III.1.) Önkormányzati rendelet módosítására. 



 20

 Többletfeladatként jelentkezik az előző évhez képest a szabadidős rendőrök 
alkalmazása (2010-ben év közben biztosított erre forrást a Képviselő-testület), de ezt 
a tevékenységet is hatékonyabban kívánjuk ellátni. 

 A dologi kiadásokat elsősorban a szakfeladaton elszámolt járőr-autó kiadásai növelik 
meg, melyek az előző évben az igazgatási szakfeladatra voltak tervezve. 

 
 

15.) Ár- és belvízvédelmi kiadások 
 

2010. évi eredeti előirányzat: 4.200 eFt 
2011. évi terv: 5.000 eFt 
Változás %-a: 119,0% 
 
Az előző év árvízi és belvíz-helyzetének kezelése előrevetíti az idei évi várható kiadásokat 
is, ezért a tavalyi eredeti előirányzat 119%-ának megfelelő összeget terveztünk erre a 
feladatra. 

16.) Foglalkozás-egészségügyi ellátás 
 

2010. évi eredeti előirányzat: 3.000 eFt 
2011. évi terv: 3.425 eFt 
Változás %-a: 114,2 % 
 
Ezen a szakfeladaton terveztük a Polgármesteri Hivatalban és az önállóan működő 
intézményekben kötelezően ellátott foglalkozás-egészségügyi szerződés fedezetét – a 
tervezet tartalmazza az előző évről áthúzódó kiadásokat is. 

 
17.) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 
Megnevezés 2010. évi 

eredeti ei. 
eFt 

2011. évi 
terv 
eFt 

2011/2010 
% 

Személyi juttatások 11.215 11.855 105,7 
Munkáltatót terhelő járulékok 2.760 2.916 105,7 
Dologi kiadások 2.746 2.730 99,4 
Mindösszesen 16.721 17.501 104,7 

 
A a részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásainál részletezett elvek szerint, a 
vezető védőnővel egyeztetve kerültek a fenti összegek meghatározásra, a védőnői 
szakfeladaton azonban 0,25 státusz-bővítést látunk indokoltnak. A védőnői helységek 
takarítása eddig 4 órás foglalkoztatással volt megoldva, a javaslatban azonban 6 órás 
álláshelyet szerepeltettünk. Az OEP 15.992 eFt-ot fedez a kiadásokból, így az 
önkormányzat hozzájárulása a teljes kiadás 8,6 %-át (1.509 eFt-ot) tesz ki. 
 

 
18.) Ifjúság-egészségügyi gondozás 

2010. évi eredeti előirányzat: 495 eFt 
2011. évi terv: 517 eFt 
Változás %-a: 104,4 % 
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Ezen a szakfeladaton kerültek megtervezésre az iskolaorvosi ellátások kiadásai, melynek 
forrása teljes egészében OEP-finanszírozás. 

 

 
19.) Szociális ellátások 

 
A szociális kiadások számításának alapja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege, 
ugyanis a különböző ellátási formákban ebből származtatandó a jogosultság határa, a 
támogatások havi, illetve éves maximálisan adható összege. 
A 2011. évben az öregségi nyugdíjminimum összege emelkedett az előző évhez képest: 
28 500 Ft helyett 29.500 Ft lett. 
 

Támogatási forma áll.tám. 2011.terv 2011. állami hj. 

Rendszeres ellátások   segély járulékkal együtt   

Rgyvt. egyszeri kiegészítő támogatás  100% 2 000   2 000   

kiegészítő rgyvt.  100% 93   93   

rendszeres gyvt méltányos nincs 2 600   0   

térítési díjkedvezmény nincs 0     

ápolási díj   0   0   

  - alanyi (75% tám) 75% 11 160   8 370   

  - méltányos nincs 8 680   0   

időskorúak járadéka 90% 800   720   

lakásfenntart. normatív 90% 2 500   2 250   

lakásfenntart. méltányos nincs 2 900   0   

rendszeres szociális segély 90% 800   720   

rendszeres szociális segély 55 év fölött 90% 6 000   5 400   

bérpótló juttatás (80% tám) 80% 12 000   9 600   

    0   0   

Eseti szoc. ellátások   0   0   

lakbértámogatás nincs 50   0   

közgyógyellátás nincs 1 400   0   

átmeneti segély (tűzifa is) nincs 5 000   0   

mozgáskorlátozottak közl. támogatása 100% 250   250   

temetési segély nincs 1 300   0   

köztemetés nincs 1 000   0   

kárpótlás 100% 28   28   

katasztrófaalap nincs 500   0   

rendkívüli gyermekvédelmi nincs 3 500   0   

óvodáztatási támogatás 100% 100   0   

újszülöttek támogatása nincs 1 300     

átmeneti gondozás nincs 150   0   

Összesen   64 111   29 431   

 
A fenti táblázatból látható, hogy 29.431 eFt állami támogatás mellett további 34.680 eFt-ot 
fordít önkormányzatunk méltányossági segélyezésre. 
 
Megj.: A 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások szakfeladaton az alábbi 
segélyformák szerepelnek: 

 Újszülöttek támogatása 
 Lakbértámogatás 
 Kárpótlás 
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 Katasztrófa alap a rendkívüli helyzetek megoldására 500 eFt összegben. 
 

20.) Nappali melegedő 
 
2010. évi eredeti előirányzat: - eFt 
2011. évi terv: 1.000 eFt 
Változás %-a: - % 
 
Ezen a szakfeladaton terveztük meg a hajléktalanok számára biztosított hajléktalan 
melegedő bérleti és közüzemi díjait, melyet a Vöröskereszttel kötött megállapodás alapján 
vállaltunk 

21.) Közcélú foglalkoztatás 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 39.076 eFt 
2011. évi terv: 4.455 eFt 
Változás %-a: 11,4 % 
 
Az előző évhez képest nagymértékű csökkenés oka a közfoglalkoztatás rendszerének 
átalakítása: az idei évtől kezdődően pályázati rendszerben és nem alanyi jogon 
finanszírozza a központi költségvetés ezt a foglalkoztatási formát. Itt terveztük meg a 
pályázatokhoz szükséges önrészt 1.000 eFt összegben, továbbá a Képviselő-testület által 
biztosított 1 fő január-februári továbbfoglalkoztatásának fedezetét (nincs rá központi 
támogatás), valamint 2 fő előző évről áthúzódó közcélú foglalkoztatását, melyet a 
Szentendrei Munkaügyi Központ az előző évi feltételekkel azonosan támogat. 
 

4. SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 
 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
 

2010. évi eredeti előirányzat: 1.000 eFt 
2011. évi terv: 79 eFt 
Változás %-a: 7,9 % 
A tervezett összeg nyújt fedezetet az előző években vállalt kötelezettségekre. A 2010. 
évben Képviselő-testületi döntés hiányában lemaradtunk a központilag kiírt pályázatról, 
ezért helyi ösztöndíjpályázat került kiírásra, melynek fedezetét 2.000 eFt összeggel a 
pénzeszközátadások között szerepeltettük. 
 

5. VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON 
KÍVÜLRE ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 

(Megjelenése a rendelettervezet 6. sz. mellékletében) 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 68.139 eFt 
2011. évi terv: 91.864 eFt 
Változás %-a: 134,8 % 
Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, amelyeket az Önkormányzat 
különböző szervezeteknek juttat feladataik ellátásának támogatására.  
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának alapelveit figyelembe véve 
elsősorban olyan szervezeteket kívánunk támogatni, melyek részben önkormányzati 
feladatokat látnak el, részben kiemelt érdeke a városnak a működésük. 
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A 34,8 %-os emelkedés oka elsősorban az, hogy a 2010. évben a Dunakanyar-Pilis 
Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodásunk alapján valamennyi pénzmozgás 
közöttünk átadott pénzeszközként kerül elszámolásra, így a lakosonként 1.000 Ft-os tagdíj 
is itt szerepel, míg az előző évben a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között szerepelt 
tagdíjként. 
További emelkedést jelent a Csodabogár Alapítvánnyal kötendő megállapodás fedezetére 
tervezett 3.000 eFt, mely 12 gyermek bölcsődei ellátását teszi lehetővé. 
Az átadott pénzeszközök részletezését a rendelettervezet 6.sz.melléklete tartalmazza.  

 

6. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 
(Megjelenése a rendelettervezet 4. sz. mellékletében) 

 

2010. évi eredeti előirányzat: 37.966 eFt 
2011. évi terv: 19.686 eFt 
Változás %-a: 51,9 % 

 
Azokat a kiadásokat terveztük a 2011. évre, melyek a Polgármesteri Hivatal és az 
intézmények ingatlanain az állagmegóváshoz mindenképpen szükségesek, továbbá az előző 
évivel azonos szinten kívánjuk az önkormányzati bérlakások felújítását folytatni. 
A felújítási kiadások részletezését a rendelettervezet 4. sz. melléklete tartalmazza. 
 

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 
(Megjelenése a rendelettervezet 5. sz. mellékletében) 

 
2010. évi eredeti előirányzat: 616.620 eFt 
2011. évi terv: 196.196 eFt 
Változás %-a: 31,8 % 
 
Az előző évben kiugróan magas beruházási összeget a Szalonka utcai új óvoda építési 
költségeinek szerepeltetése okozta. Az idei évben mintegy 70 %-kal kevesebb összeget 
tudunk új beruházásokra fordítani, ezek közül a legnagyobb volumenű összegeket 
útépítésekre, csapadékvíz elvezésre, támfalak megépítésére, illetve az egészségház 
megtervezésére kívánjuk fordítani. A tervezet tartalmazza az átmeneti gazdálkodási 
rendeletben biztosított összegeket is. 

8. TARTALÉKOK 
 

a) Működési céltartalékok 
a.a) Polgármester rendelkezési kerete 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 4.000 eFt 
2011. évi terv: 4.000 eFt 
Változás %-a: 100,0 % 
 
a.b) Környezetvédelmi Alap 
 
2010. évi eredeti előirányzat: - eFt 
2011. évi terv: 150 eFt 
Változás %-a: - % 
A Képviselő-testület 2011. februári ülésére előterjesztés készül a Környezetvédelmi Alap 
létrehozására. A javaslatnak megfelelően a környezetvédelmi és favédelmi bírságokból, 
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illetve a fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásából tervezett bevételt a 
Környezetvédelmi Alapba helyeztük. Ez az alap lehetőséget nyújt arra, hogy a település 
környezetterhelését csökkentsük. 
 
a.c) Működési céltartalékba helyezendő pedagógus díj, közoktatási díj, díszpolgári 
cím 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 762 eFt 
2011. évi terv: 1.000 eFt 
Változás %-a: 131,2 % 

 
a.d) Új óvoda működési kiadásaira szeptembertől 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 22.000 eFt 
2011. évi terv: 3.000 eFt 
Változás %-a: 13,6 % 
 
A Szalonka utcai tagóvoda működési kiadásait a rövid eddigi működési idő miatt nem lehet 
biztonságosan tervezni a bázisadatok hiánya miatt (szeptembertől 5 csoporttal fog működni 
az intézmény az eddigi 3 helyett), ezért szükségesnek látjuk 3.000 eFt tartalékba 
helyezését. Ez az összeg a dologi kiadásokra fordítható, a személyi juttatásokat és a 
járulékokat a korábbi Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően a Nyitnikék Óvoda 
tervezete tartalmazza. 
 
a.e) Kós Károly díj 
 
2010. évi eredeti előirányzat: - eFt 
2011. évi terv: 100 eFt 
Változás %-a: - % 
 
a.f) Népszámlálás lebonyolítás saját forrás 
 
2010. évi eredeti előirányzat: - eFt 
2011. évi terv: 2.000 eFt 
Változás %-a: - % 
 
A 2011. évben országos, teljeskörű népszámlálás lebonyolításában fog részt venni a 
Polgármesteri Hivatal, melyre a központi költségvetés finanszírozást nyújt (ez az eredeti 
költségvetésben sem kiadási, sem bevételi oldalon nem szerepel). Az eddigi tapasztalatok 
alapján azonban saját forrással szükséges kiegészíteni valamennyi népszavazás, választás 
központi forrását, s várhatóan így lesz ez a népszámlálással is. 
 
a.g) Nyári napközi  megszervezése 
 
2010. évi eredeti előirányzat: - eFt 
2011. évi terv: 3.000 eFt 
Változás %-a: - % 
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A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően terveztük a feladat kiadásait, melyek 
a tényleges felhasználásnak megfelelően kerül majd a két iskola költségvetésébe 
átcsoportosításra. 
 
a.h) Iskolák második igazgatóhelyettese 
 
2010. évi eredeti előirányzat: - eFt 
2011. évi terv: 1.895 eFt 
Változás %-a: - % 
 
A készülő közoktatási törvény koncepciója szerint a két iskolánkban második 
igazgatóhelyettesi státuszt kell szeptembertől létesíteni, ezért intézményeink 
költségvetésükbe nem tervezték be ennek bér- és járulékkiadásait, így tartalékba helyeztük 
az erre a célra szükséges pénzösszeget. Amennyiben a javaslatot mégsem a tervezet szerint 
fogadják el, úgy év közben az összeg felszabadítható. 
 

b) Fejlesztési tartalékok 
 
b.a) Pályázati önrészek 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 60.000 eFt 
2010. évi terv: 60.000 eFt 
Változás %-a: 100,0 % 
 
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosított összeget javasoljuk a 
költségvetési rendeletben szerepeltetni. 
 
b.b) Intézményi beruházási tartalék 
 
2010. évi eredeti előirányzat: - eFt 
2010. évi terv: 5.000 eFt 
Változás %-a: - 
 
Ezt az összeget a költségvetési rendeletben nevesítetten szereplő fejlesztési kiadások 
esetlegesen szükségessé váló kiegészítésére fordítható. 
 
b.c) Tartalék negatív pénzmaradvány fedezetére 
 
2010. évi eredeti előirányzat: - eFt 
2010. évi terv: 200.000 eFt 
Változás %-a: - 
 
Az előző évben megvalósított nagy-beruházások és a kötvénykibocsátás elmaradása 
hatásaként a 2010. évet 229.000 eFt-nyi folyószámla hitellel zártuk. Ezt a negatív 
egyenleget csak úgy dolgozhatjuk le, ha az idei évben kevesebbet költünk, mint a 
bevételünk. Annak érdekében, hogy a zárszámadást követően a végleges pénzmaradvány 
megállapítása után kezelhető legyen a negatív pénzmaradvány tartalékot kell képeznünk.  
 

9. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 
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a) Kamatmentes helyi támogatás 

 
2010. évi eredeti előirányzat: 1.550 eFt 
2011. évi terv: 2.000 eFt 
Változás %-a: 129,0 % 
 
Az eddig kifizetett helyi támogatások visszafizetésének 2011. évi előírása 1.277 eFt, ami 
részben fedezi a tervezett kiadásokat  
 
 

b) Munkáltatói támogatás 
 
2010. évi eredeti előirányzat: 1.615 eFt 
2011. évi terv: 5.187 eFt 
Változás %-a: 321,2 % 
 
A dolgozói visszafizetések 2011. évi előírása 904 eFt, a munkáltató kölcsön bankszámla 
egyenlege 2010. december 31-én 4.283 eFt volt, ami fedezi a tervezett kiadásokat. 
 
 
 

10. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE 
 

2010. évi eredeti előirányzat: 25.016  eFt 
2011. évi terv: 25.025 eFt 
Változás %-a: 100,0 % 
A fennálló hitelek törlesztését a szerződésekben szereplő törlesztő-részletekkel kalkuláltuk.  
 

11. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA 
 

2010. évi eredeti előirányzat: 10.474  eFt 
2011. évi terv: 14.725 eFt 
Változás %-a: 140,6 % 
 
Az emelkedést az előreláthatólag az első negyedév végén megvalósuló kötvénykibocsátás 
várható kamatának számbavétele okozza. 
 

12. LÉTSZÁM 
 

1.) Polgármesteri Hivatal 
 
A Polgármesteri Hivatalban a létszám változását az alábbiak okozzák: 
 A Képviselő-testület decemberi döntésével átvett a Kaláz Kft-től 3 főt 
 Az alpolgármesterek száma növekedett 1-gyel 
 Megszüntetésre került 2 üres álláshely, mely hosszabb ideje betöltetlen volt: az 

igazgatási irodán 1 státusz, illetve a belső ellenőri álláshely. Ez utóbbi feladatot 
kistérségi szinten látunk el, ami nem tudja valamennyi ellenőrzési tevékenységet 
lefedni, amit a jogszabályok előírnak. Tevékenységük elsősorban a pénzügyi 
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tevékenységre terjed ki az időkeretük miatt, így azokat a vizsgálatokat, melyek 
egyébként rendszeres időközönként szükségessé válnak – pl. normatíva elszámolások 
ellenőrzése, Eu-s pályázatok felhasználásának ellenőrzése, vagyongazdálkodás, 
beruházások lebonyolításának, közbeszerzések megvalósításának ellenőrzése, stb. – 
nem teljesen megoldottak. A Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységeinek 
dolgozói látják el ezeket a feladatokat a lehetőségeket mérten, általában túlmunkában. 
Az önkormányzat jelenlegi gazdasági keretei azonban nem adnak lehetőséget a belső 
ellenőr foglalkoztatására, ezért javasoljuk a státusz megszüntetését. 

 A Védőnői Szolgálatnál (ami nem önállóan működő intézményként, hanem a 
Polgármesteri Hivatal szakfeladatként látja el feladatát) szükségessé vált a 4 órás 
takarítói státusz 6 órásra bővítése, ezzel a státusz-szám 0,25-tel emelkedik március 1-
jétől. 

A fentiek együttes hatásaként a Polgármesteri Hivatal létszámkerete az alábbiak szerint 
változik: 
71,5 + 3 + 1 – 2 (+ 0,25 márciustól) = 73,5 (március 1-jétől 73,75) 
 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal informatikai feladatainak ellátására egy 

Kft.-vel kötött megállapodást, a 280/2008 (VII.10.) Kt. határozatával a cég díjazását 
havonta bruttó 300.000,- Ft-an állapította meg. A cég vezetője a megnövekedett 
feladatokra hivatkozással havi bruttó 30 eFt emelést javasol, melyet az indokoltságára 
figyelemmel támogatunk, melyről határozati javaslatot nyújtok be: 

 A Polgármesteri Hivatal létszámának változása szükségessé teszi a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, melyet a Képviselő-
testület a 443/2009. (IX.28.) Kt. határozatával fogadott el. 

 
 

2.) Önállóan működő intézmények létszámkerete 
 
Kalász Suli:  
1 takarítói álláshellyel bővül a létszám 2011 március 1-jétől. 
 
Nyitnikék Óvoda 
 A csoportok számának szeptembertől 3-ról 5-re emelése miatt a Képviselő-testület 

döntött a korábbiakban a státusz-számok emeléséről. A 7,5 státusz 2011. augusztus 15-
től biztosított az intézménynek. 

 A Szalonka utcai tagintézmény takarítására a nagy alapterület miatt márciustól 0,5 
álláshely bővítést kérvényezett az intézményvezető, míg szeptember 1-jétől (az óvodai 
csoportok számának növekedése miatt) kérte ennek 8 órás álláshelyre bővítését. Ezt a 
kérelmet az indokok miatt támogatjuk. 

 
Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 A Könyvtár tagintézményben 2008. óta 1 státusz van biztosítva az intézmény számára. 

Ezzel a létszámmal azonban nem oldható meg az állomány karbantartása és a 
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, ezért egy 6 órás státuszbővítést 
támogatásra javasolunk. 

 A korábbi Képviselő-testületi döntésnek megfelelően 2011. május 15-től a Faluház 
intézmény-egységben 1 státusz megszüntetésre került. 
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Határozati javaslatok: 
 

1. Határozati javaslat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban 1 fő 
igazgatási ügyintézői és 1 fő belső ellenőri álláshelyet megszüntet az önkormányzat 
gazdasági helyzetére tekintettel. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

2. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezési 
és Működési Szabályzatát elfogadó 443/2009. (IX.28.) Kt. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 3.1. A Hivatal belső szervezeti egységei, engedélyezett létszáma és a szervezeti 
egységek tevékenysége pontjainak engedélyezett létszámait a következőkben fogadja el: 
„Szervezeti egységen kívüli létszám: 

 1 fő polgármester 
 2 fő alpolgármester 
 1 fő jegyző 
 1 fő aljegyző - ellátja az Igazgatási Iroda vezetői feladatait is 

A. Polgármesteri Kabinet  :     20,5 fő 
A.1 Beruházási Osztály    :    7 fő 
A.2 Oktatási, Kulturális és Sportosztály:     3 fő 
B. Szervezési és Képviselőtestületi Iroda :      4 fő 
C. Gazdasági Iroda 
C.1 Pénzügyi Osztály:       7 fő 
C.1. Vagyonhasznosítási és adóosztály:      5,5 fő 
D. Műszaki Iroda:        7 fő 
E. Igazgatási Iroda engedélyezett létszáma:     9 fő 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változásokat a Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatán vezettesse át. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az informatikai feladatokat ellátó 
Várkonyi Kft.-vel 2008. augusztus 29-én kötött vállalkozási szerződést módosítja a díjazás 
tekintetében, mely 2011. január 1-jétől havi 264.000,- Ft+Áfa összegre módosul. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának 
aláírására. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2011. március 15. 
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Rendeletalkotási javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a …/2011. (… …) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. 
 
 
 
Budapest, 2011. február 10. 
 
 

 Rogán László 
 Polgármester 
 
 

Készítette:  
 
Dr. Molnár Éva 
jegyző 
 
 
Tárgyalja: Budakalász Város Önkormányzat összes bizottsága 
 
 


