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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének 2. sz. módosítására 

 II. Budakalász Város Önkormányzat 2012. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

 

I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 2. 
sz. módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítását az 
alábbiak teszik szükségessé: 

 
1. A 2012. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosítását módosítják az I. 

félévi központi költségvetési támogatások módosításai, amelyeket a 2012. 
I. féléves költségvetési beszámolónak tartalmaznia kell: 

 Központosított előirányzatok (2011. évi bérkompenzáció, könyvtár 
érdekeltségnövelő támogatás) 

 Egyéb központi támogatás (2012. évi bérkompenzáció) 

Mindkét támogatást működési céltartalékba helyezzük. 

 

A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázat részletezi 
jogcímenként. 
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Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások 

Sorszám 
Módosítandó 

jogcím 
Bevétel nő 

Helye a 
rendeletben 

Összeg 
e Ft-ban 

Kiadás nő 
Helye a 

rendeletben 
Összeg 
eFt-ban 

1. 
2011. évi 
bérkompenzáció 

központosított támogatás 
működésre 

7.mell.3.sor 761 Céltartalék működési célra 13.mell.1.13.sor 761 

2. 
Könyvtár 
érdekeltségnövelő 
támogatás 

központosított támogatás 
működésre 

7.mell.3.sor 377 Céltartalék működési célra 13.mell.1.13.sor 377 

3. 
2012. évi 
bérkompenzáció 

 
egyéb központi támogatás 
működésre 

7.mell.11.sor 13 723 Céltartalék működési célra 13.mell.1.13.sor 13 723 

  Összesen  14 861 Összesen  14 861 

 



4 

 

A 2012. évi költségvetés főösszege jelen módosítási javaslat alapján 14.861 e 
Ft-tal emelkedik.  

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak 
megtárgyalására, javaslataik megtételére. 
 

Rendeletalkotási javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
10/2012. (III.7.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló 
../2012. (IX….) sz. rendeletét. 

 
 
Melléklet: 

 rendelettervezet mellékleteivel 
 előterjesztés mellékletei: a módosítások indoklása 

 

II. Budakalász Város Önkormányzat 2012. I. féléves gazdálkodásáról 
szóló tájékoztató 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Budakalász Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. féléves 
végrehajtásáról készült számszaki beszámoló az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény alapján, valamint az államháztartás működési rendjéről 
szóló 36/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, és Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével került 
összeállításra.  

A számszaki beszámolók a meghatározott adattartalommal elküldésre kerültek a 
MÁK Területi Igazgatósága részére. 
 
A központi költségvetésből származó források egyeztetése miatt előirányzat 
módosításokra volt szükség a beszámoló benyújtásával egyidejűleg, melyek a 
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költségvetés 2. sz. módosításába beépültek. 
 
Az új államháztartási törvény miatt az idei évtől a polgármesteri hivatal, az 
önkormányzat (szakfeladatok) és az önállóan működő intézmények önálló 
bankszámlával és adószámmal rendelkeznek, önálló beszámoló füzet készült 
minden szervezeti egységre. Az önkormányzat összevont beszámolója már nem 
tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok adatait, amelyek szintén önálló 
bankszámlával, adószámmal működnek és önálló információs füzetük van. 
 
 
 
 
 
Budakalász Város 2012. évi költségvetés I. féléves teljesítését az alábbiakban 
ismertetem: 
 
 
I. Bevételek alakulása 
 
 
Az önkormányzat összes bevételét az 2. sz. melléklet tartalmazza. Az 
önkormányzati szintű teljesítése 1.301.966 eFt, a módosított előirányzathoz 
viszonyítva 60,36 %. A bevételeken belül a kiemelt előirányzatok jogcímei az 
alábbiak szerint teljesültek: 
 
Az intézményi működési bevételek (a közhatalmi bevételekkel együtt) 
összességében 98.538 eFt -ban, 34,0 % -ban, az időarányostól elmaradva 
teljesültek. Az önállóan működő intézmények működési bevételeinek teljesülése 
46,9 %, a Polgármesteri Hivatalé 7,7%, az önkormányzati szakfeladatoké 29,8 
%. Az elmaradás oka, hogy a helyiségbérleti díjak intézményi működési 
bevételként kerültek betervezésre és a teljesítésük az egyéb sajátos bevételekben 
szerepel. 
 
A sajátos működési bevételek teljesítése 175,8 %, mivel ide csak a lakbér 
bevételeket terveztük, a teljesítés azonban tartalmazza a helyiségbérletek, 
továbbszámlázott közművek, illetve a haszonbérletek bevételeit is.    
A helyi adóbevételek az időarányostól kissé elmaradva, 45,5 %-ban teljesültek, 
ezen belül az építményadó 47,0 %, telekadó 30,1 %, magánszemélyek 
kommunális adója 60,0 %, iparűzési adó 45,0 % teljesítést mutat.  Az átengedett 
központi adók közül a gépjárműadó 54,1 %-ban, míg az átengedett személyi 
jövedelemadó 52,3 %-ban, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet szerinti ütemezésnek megfelelően teljesült. 
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A központi költségvetéstől kapott támogatások előirányzata hozzávetőleg 
időarányosan, 208.052 ezer Ft, 53,1 % - ban teljesült. 
 
A tőke jellegű és felhalmozási bevételek teljesítése 7.239 eFt (8,6 %), míg a 
felhalmozási saját bevételek 12.882 eFt (12,9%). A teljesítés az önkormányzat 
pénzügyi befektetéseinek hozamát (osztalékokat), a koncessziós bevételeket, és 
az értékesített ingatlanok bevételeit tartalmazza. Jelentősen elmarad az 
időarányostól az ingatlanok (lakások, telkek) értékesítésből befolyt bevétel és a 
csatornahálózat bérbeadásából származó bevételek teljesítése.  
 
A Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő támogatása 377 ezer Ft volt, a 
2011. évi áthúzódó bérkompenzációs támogatás 761 ezer Ft központosított 
támogatásként jelenik meg. 
 
A támogatás értékű bevételek összesen 9.004 eFt–ban, 53,9 % -ban teljesültek. 
A működési célú támogatásértékű bevételek a társadalombiztosítási alaptól 
átvett finanszírozás összegét, a közfoglalkoztatás támogatását, valamint az 
államháztartáson belüli átvett pénzeszközöket tartalmazzák.  
 
 
A támogatási kölcsönök visszatérülése – mely a csatorna közműfejlesztési 
hozzájárulásokat, a munkáltató kölcsön törlesztésének bevételeit, továbbá a 
lakáscélú visszatérítendő támogatásokat tartalmazza 6.099 eFt összegben, 106,7 
% -ban teljesültek. 
 
Előző évi visszatérülésként a 2011. évi beszámolóban elszámolt normatív állami 
hozzájárulások kiutalása jelentkezik. 
 
A finanszírozási bevételek és a maradvány felhasználás összesen 480 976 eFt, 
ami 280 980 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány felhasználását 
tartalmazza, továbbá 199.996 eFt összegben 2011 végén vásárolt államkötvény 
lejáratkor kifizetett összegét. Ez utóbbi a 2011. évi pénzmaradványunk része 
volt. A 2012-re tervezett 69 213 eFt összegű fejlesztési célú hitel felvételére 
nem került sor. 
 
 
 
II. Kiadások alakulása 
 
Az önkormányzati szintű költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek 
871 448 eFt -ban teljesültek, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 40,4 
%-os teljesítést jelent. A kiadások tartalmazzák a finanszírozási műveletek 
(beruházási célú hitel törlesztése) 14.179 eFt-os kiadását is. A kiadások 
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előirányzatát és teljesítési adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza részletesen. 
 
A kiadásokon belül az önállóan működő intézmények működési kiadásai 47,9 % 
-ban (382 314 eFt), a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és a hozzá tartozó 
szakfeladatok működési kiadásai 36,0 % -ban (489.134eFt) teljesültek.  
 
A működési kiadások közül önkormányzati szinten a személyi juttatások 
előirányzata 48,2 % -ban, a munkaadókat terhelő járulékok 50,5 % -ban, a 
dologi és folyó kiadások 43,4 % -ban teljesültek. 
 
Az társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (segélyek) 
előirányzatának teljesítése 40,1 % -os (24 760 eFt). 
 
A végleges pénzeszköz átadás és a támogatásértékű kiadások összesen15.466 
eFt, ami a módosított előirányzat 36,7%-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 12. 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 (11. sz. melléklet) teljesítése 85.684 eFt (23,6 %). Ennek 
oka elsősorban az, hogy az intézményi beruházások nagy részét a nyári szünetre 
időzítettük, így ezek kifizetésére csak a harmadik negyedévben került sor, illetve 
a 2012. évre tervezett nagyberuházásának – az orvosi rendelő megépítésének – 
csak az előkészítő munkálatai történtek meg az első félévben.  
 
Az önkormányzati tartalékok előirányzatait a 13. sz. melléklet tartalmazza, a 
tartalékok terhére történt kifizetések a beszámoló megfelelő mellékletében 
jelentkeznek. Ezek előirányzatainak átcsoportosítása a költségvetés következő 
módosítása során fog megtörténni.  
  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el.  
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Határozati javaslat:  
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi önkormányzati 
költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
Budakalász, 2012. szeptember 15. 
 

 Rogán László 
          polgármester 
 
Mellékletek: 
 
1-13 és a 22. sz. mellékletek a 2012. I. féléves teljesítésről a költségvetési 
rendelet szerkezetének megfelelően. 

Intézmények és a Polgármesteri 

 

 


