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E L Ő T E R J E S Z T É S 

   

Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezete összeállítására az önkormányzat 
2013. évi költségvetési koncepciójának, a Magyarország központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény előírásainak, illetve a költségvetés összeállítására vonatkozó 
központi jogszabályok előírásainak alapulvételével került sor.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) 
bekezdése szerint: 
„A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.” 
Ez a jogszabályhely előírja, hogy a működési kiadásainkat csak a működési bevételeink 
erejéig tervezhetjük, megszűnt az önkormányzatok számára az a lehetőség, hogy a működési 
hiányukat vagyonfeléléssel pótolják. Ez az előírás önkormányzatunk lehetőségeit is 
korlátozza, hisz a működési bevételeink csak rendkívül korlátozott módon bővíthetőek. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerint: 
 
„(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza 

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, …” 

 
Ez a 2013. január 1-jétől hatályos előírás tehát kötelezővé teszi valamennyi önkormányzat 
számára, hogy a költségvetési rendeletében biztosítsa a kötelező és a vállalt feladatai (illetve 
az államigazgatási feladatai) elkülönített bemutatását. Értelmezésünk szerint kötelező 
feladatnak azok a kiadások – és a hozzájuk kapcsolódó bevételek – minősülnek, melyekhez a 
központi költségvetés támogatást nyújt. Budakalász a 2013. évben összesen 347.072 E Ft 
támogatást kap a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatására, illetve további 1.036 E Ft központosított támogatással gazdálkodhatunk. Az 
általános működési és ágazati feladatok támogatását jogcímenként az alábbi táblázat mutatja 
be: 
 
Sor-
szám: Jogcím mutató 

fajlagos 
összeg 

támogatás 
összesen (Ft) 

I 

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 
MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 
TÁMOGATÁSA    

I.1/a 
Önkormányzati hivatal működésének 
támogatása 27,74 4 580 000 127 049 200 

I.1/ba 
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok ellátásának támogatása   10 075 329 

I.1/bb Közvilágítás fenntartásának támogatása*   18 318 700 

I.1/bc 
Köztemető fenntartással kapcsolatos 
feladatok támogatása   100 000 

I.1/bd Közutak fenntartásának támogatása*   13 578 040 
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Sor-
szám: 

Jogcím (költségvetési törvény 2. 
melléklete szerint) mutató 

fajlagos 
összeg 

támogatás 
összesen (Ft) 

I.1/c 
beszámítás összege-elvárt bevétel 
(iparűzési adóalap 0,5%-a) -0,50% 

20 810 874 
428 -104 054 370 

I.1/d 
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 
támogatása 10572 2 700 28 544 400 

 

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 
MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 
TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN   93 611 299 

II. 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES 
KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA    

II.1. 

Óvodapedagógusok, és az 
óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása    150 704 000 

II.2. Óvodaműködtetési támogatás   25 092 000 

II.3.a 
Ingyenes és kedvezményes óvodai 
étkeztetés 112 102 000 11 424 000 

II.3.b 
Ingyenes és kedvezményes iskolai 
étkeztetés 220 102 000 22 440 000 

 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES 
KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN   209 660 000 

     

III. 

TELEPÜLÉSI ÖNKÖORMÁNYZATOK 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA    

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli ellátásokhoz   14 940 072 

III.3.c Szociális étkeztetés 41 55 360 2 269 760 

III.3.d Házi segítségnyújtás 5 145 000 725 000 

III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása 17 109 000 1 853 000 

III.3.ja Bölcsődei ellátás 24 494 100 11 858 400 

II.3.b 
Ingyenes és kedvezményes bölcsődei 
étkeztetés 1 102 000 102 000 

 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 
ÖSSZESEN   31 748 232 

     

IV 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 
KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA    

IV.d. 

Települési önkormányzatok támogatása a 
nyilvános könyvtári ellátási és a 
közművelődési feladatokhoz 10572 1 140 12 052 080 

 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 
KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN   12 052 080 

 

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS 
MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 
MINDÖSSZESEN   347 071 611 
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A központosított támogatások részletezése a következő: 
 
Sor-
szám: 

Jogcím (költségvetési törvény 3. 
melléklete szerint 

támogatás 
összesen (Ft) 

15. Üdülőhelyi feladatok* 19 329 

17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 017 277 

 
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK 
MINDÖSSZESEN 1 036 606 

*: a támogatás a 2012. évi tény adatok alapján került megállapításra, de tekintettel arra, hogy 
önkormányzatunknál az idegenforgalmi adó megszüntetésre került, ezért kiadási oldalon tartalékba 
helyeztük az összeget. 
 
A költségvetési rendeletben az előírásoknak megfelelően bemutatjuk (mind a 
rendelettervezetben, mind az előterjesztésben), hogy az egyes feladatok mennyiben 
minősülnek kötelező feladatnak és államigazgatási feladatnak, valamint mennyiben jelentenek 
önkormányzatunk számára önként vállalt feladatot. 
Összefoglalásképpen azonban itt bemutatjuk, hogy hogyan oszlanak meg ezek között a 
kategóriák között a bevételeink és kiadásaink.  
A bevételekből az általános működési és ágazati feladatok támogatása (347 072 E Ft), a 
központosított támogatás (1 036 E Ft), az iparűzési adóból a beszámítás összege (104 054 E 
Ft) és az intézményi bevételek (49 355 E Ft) tekinthetők kötelező és államigazgatási 
bevételnek, összesen tehát 501 517 E Ft. 
Azon kiadások esetében, ahol a támogatás személyi, járulék és dologi kiadást egyaránt 
finanszíroz, ott arányosítással állapítottuk meg a kötelező kiadási szintet. 
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A kiadások részletezése jogcímenként (a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások és társadalom- és szociálpolitikai ellátások esetében): 
Sor-
szám 

(költség-
vetési 

törvény 
szerint) Bevétel 

Támogatás 
összege Kötelező feladat 

Államigazgatási 
feladat Vállalt feladat 

Szakfeladat 
kiadásai összesen 

I.1/a 
Önkormányzati hivatal működésének 
támogatása 127 049    

 

 Személyi juttatások  63 197 6 953 55 024 125 174 

 Munkaadót terhelő járulékok  15 628 1 721 13 608 30 957 

 Dologi kiadások  38 996 554 31 021 70 571 

 Polgármesteri Hivatal kiadásai  117 821 9 228 99 653 226 702 

I.1/ba Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok ellátásának támogatása 10 075    

 

 Zöldterület kezelés szakfeladat dologi 
kiadások  10 075 - 16 585 26 660 

I.1/bb Közvilágítás fenntartásának támogatása 18 319     
 Közvilágítás szakfeladat dologi 

kiadások  18 319  8 866 27 185 
I.1/bc Köztemető fenntartásának támogatása 100     

 Személyi juttatások  54  19 421 19 475 

 Munkaadót terhelő járulékok  14  5 046 5 060 

 Dologi kiadások  32  11 643 11 675 

 Városgazdálkodási szakfeladat kiadásai  100  36 110 36 210 
5. Közutak fenntartásának támogatása 13 578     
 Központosított támogatás (lakott 

külterülettel kapcsolatos kiadások) 1 017     
 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 

dologi kiadások  14 595  13 680 28 275 
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Sor-
szám 

(költség-
vetési 

törvény 
szerint) Bevétel 

Támogatás 
összege Kötelező feladat 

Államigazgatási 
feladat Vállalt feladat 

Szakfeladat 
kiadásai összesen 

I.1/d Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 
támogatása 28 544     

 Nappali melegedő dologi kiadások  2 000   2 000 
 Ár- és belvízvédelmi dologi kiadások  5 000   5 000 

 

Önkormányzati jogalkotás 
(tisztségviselők és képviselők) személyi 
juttatás  16 964  21 298 38 262 

 

Önkormányzati jogalkotás 
(tisztségviselők és képviselők) 
járulékok  4 580  4 984 9 564 

II.1. 

Óvodapedagógusok, és az 
óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása  150 704     

 Nyitnikék óvoda személyi  71 412  21 906 93 318 
 Nyitnikék óvoda járulék  18 540  5 687 24 227 
 Telepi óvoda személyi  48 268  14 241 62 509 
 Telepi óvoda járulék  12 484  3 683 16 167 
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 25 092     
II.3.a Ingyenes és kedvezményes óvodai 

étkeztetés 11 424     
 Étkeztetéshez kapcsolódó óvodai saját 

bevétel 19 608     
 Nyitnikék óvoda dologi  32 839  9 842 42 681 
 Telepi óvoda dologi  23 285  7 608 30 893 
II.3.b Ingyenes és kedvezményes iskolai 

étkeztetés 22 440     
 Étkezési térítési díjbevétel 18 465     
 Személyi juttatások  3 466  3 538 7 004 
 Munkaadót terhelő járulékok  884  903 1 787 
 Dologi kiadások  36 555  - 36 555 
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Sor-
szám 

(költség-
vetési 

törvény 
szerint) Bevétel 

Támogatás 
összege Kötelező feladat 

Államigazgatási 
feladat Vállalt feladat 

Szakfeladat 
kiadásai összesen 

 Önkormányzat általános iskolai 
étkeztetés szakfeladat kiadásai 
összesen  40 905  4 441 45 346 

III.2 Hozzájárulás a pénzbeli ellátásokhoz 14 940     
 Polgármesteri Hivatal által nyújtott 

társadalom- és szociálpolitikai ellátások  8 450   8 450 
 Önkormányzat által nyújtott társadalom- és 

szociálpolitikai ellátások  6 490  6 026 12 516 
 Társadalom- és szociálpolitikai 

ellátások összesen  14 940  6 026 20 966 

III.3.c Szociális étkeztetés 2 270     

III.3.d Házi segítségnyújtás 725     

III.3.e Időskorúak nappali intézményi ellátása 1 853     
 Idősek Klubja étkeztetéshez és házi 

gondozáshoz kapcsolódó bevétele 6 816     
 Személyi juttatások  2 920  9 297 12 217 
 Munkaadót terhelő járulékok  739  2 352 3 091 
 Dologi kiadások  8 006  3 789 11 795 
 Kalászi Idősek Klubja kiadásai 

összesen  11 665  15 438 27 103 
III.3.ja Bölcsődei ellátás 11 859     
II.3.a Ingyenes és kedvezményes bölcsődei 

étkeztetés 102     
 Bölcsőde étkeztetéshez kapcsolódó 

bevétele 1 735     
 Személyi juttatások  7 706  14 864 22 570 
 Munkaadót terhelő járulékok  1 982  3 823 5 805 
 Dologi kiadások  4 008  4 386 8 394 
 Bölcsőde kiadásai összesen  13 696  23 073 36 769 
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Sor-
szám 

(költség-
vetési 

törvény 
szerint) Bevétel 

Támogatás 
összege Kötelező feladat 

Államigazgatási 
feladat Vállalt feladat 

Szakfeladat 
kiadásai összesen 

IV.d Települési önkormányzatok támogatása a 
nyilvános könyvtári ellátási és a 
közművelődési feladatokhoz 12 052     

 Kós Károly MKK könyvtári és 
közművelődési saját bevételei 2 730     

 Személyi juttatások  5 062  29 434 34 496 
 Munkaadót terhelő járulékok  1420  8 256 9 676 
 Dologi kiadások  8 300  29 657 37 957 
 Kós Károly MKK kiadásai összesen  14 782  67 347 82 129 
 Üdülőhelyi feladatok támogatása (kiadási 

oldalon tartalékba kerül, nem illeti meg 
önkormányzatunkat) 19 19    
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A táblázatban fel nem sorolt kiadási tételeket vállalt feladatként látja el önkormányzatunk, 
ezek részletezésére az előterjesztés későbbi részében, a kiadások között kerül sor 
 
 

BEVÉTELEK 
 

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 
 

I. Közhatalmi bevételek – Polgármesteri Hivatal 

 
2012. évi eredeti előirányzat:    - E Ft 
2013. évi tervezet:     6 000 E Ft 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó: 6 000 E Ft 
Változás %-a:      - % 
A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei a közterület felügyelet által kiszabott 
bírságokból (5 000 E Ft, melynek 10%-a önkormányzati határozat alapján a kiszabást végző 
közterület-felügyelő jutalmazására fordítandó), illetve a külső helyszínen lebonyolított 
házasságkötések szolgáltatási díjából és egyéb igazgatási szolgáltatási díjakból származik. 

 
II. Intézményi saját bevételek 

1) Önállóan működő intézmények intézményi működési bevétele 
 

2012. évi eredeti előirányzat:    74 696 E Ft 
2013. évi tervezet:     40 929 E Ft 
 Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó: 30 889 E Ft 
 Vállalt feladathoz kapcsolódó:  10 040 E Ft 
Változás %-a:              54,8 % 
 
Az önállóan működő intézmények saját bevételei elsősorban az ellátottak térítési díjából, 
továbbá a terem bérbeadásokból adódnak. A térítési díjakat az érvényben lévő térítési 
díjrendelet és az ellátottak várható számát figyelembe véve állapították meg az intézmények, a 
bérleti díjbevételek és a továbbszámlázott bevételek tapasztalati számon alapszanak. Az előző 
évhez képest mintegy 45%-os csökkenést a két általános iskola bevételének, illetve a Kós 
Károly Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek csökkenése okozza. Az iskolai 
étkeztetés díjbevétele 2013. január 1-jétől az önkormányzat bevételei között szerepel, míg a 
Kós Károly MKK bevételeinek csökkenését a reálisan tervezhető bevételek előző éveknél 
alacsonyabb szintje okozza (a korábbi években a bevételek erősen túltervezettek voltak, a 
zárszámadási adatok mutatják, hogy egyik évben sem sikerült elérni a tervezett szintet). 
 

2) Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevétele 
 

2012. évi eredeti előirányzat:    2 405 E Ft 
2013. évi tervezet:     1 905 E Ft 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó: 1 905 E Ft 
Változás %-a:             79,2% 
 
A Polgármesteri Hivatalnak, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek 
saját bevétele a továbbszámlázott költségekből adódik. 
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3) Önkormányzat intézményi működési bevétele 
 

2012. évi eredeti előirányzat:    160 907 E Ft 
2013. évi tervezet:       96 816 E Ft 
 Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó:   18 465 E Ft 
 Vállalt feladathoz kapcsolódó:    78 351 E Ft 
Változás %-a:                 60,2% 
 
Az önkormányzat saját bevételei a bérbe adott ingatlanok továbbszámlázott közüzemi 
költségeit, az általános iskolai közétkeztetés díjbevételét, valamint a kamatbevételeket 
tartalmazza. Az összehasonlítást torzítja, hogy a 2012. évben itt szerepelt a nem lakáscélú 
ingatlanok bérleti díja is (76 500 E Ft) összeggel, amit a 2013. évi tervezetben a sajátos 
bevételek között szerepeltettünk. 2012-ben a Sportcsarnok 3 havi díjbevétele (11 620 E Ft) is 
az önkormányzat bevételei között szerepeltek . A másik szerkezeti változás az általános 
iskolai közétkeztetés díjbevételeinek (összesen 22 047 E Ft) a megjelenése az önkormányzat 
intézményi működési bevételei között. 
 
Intézményi saját bevételek (I. + II.) mindösszesen 145 650 E Ft. 
 

III. Önkormányzatok sajátos bevételei 
1) Helyi adók 

Adatok E Ft-ban 
Megnevezés 2012. évi eredeti 

eFt 
2013. évi tervezet 

eFt 
2013/2012 

% 
Építményadó 73 000 71 252 97,6 
Telekadó 52 000 48 280 92,8 
Kommunális adó 62 000 63 060 101,7 
Iparűzési adó 361 000 372 315 103,1 
Összesen 548 000 554 907 101,3 

  
Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó: 104 054 E Ft 

 Vállalt feladathoz kapcsolódó:  450 853 E Ft 
 
A jelenlegi gazdasági helyzetet, a helyi adókról szóló rendelet előírásait, valamint a 2012. 
évben ténylegesen teljesült adóbevételeket is figyelembe véve az építményadóban és a 
telekadóban előző évitől alacsonyabb összegeket terveztünk, míg a kommunális adóban és az 
iparűzési adóban magasabb összeget (az adóalap számítási metódusának módosulása miatt), 
de összességében a helyi adók tekintetében magasabb bevételre számítunk az előző évinél. 
A helyi adóknál az iparűzési adóból a központi költségvetési támogatások megállapításakor 
szereplő beszámítás összege (104 054 E Ft) kötelező bevételnek minősül, míg a fennmaradó 
összeg a vállalt feladatok forrása lehet. 
 

2) Pótlékok, bírságok 
 

2012. évi eredeti előirányzat:    2 400 E Ft 
2013. évi tervezet:     4 500 E Ft 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó: 4 500 E Ft 
Változás %-a:           225,0% 
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3) Átengedett központi adók 
 

a) Átengedett személyi jövedelemadó 
2012. évi eredeti előirányzat:  209 365 E Ft 
2013. évi tervezet:   0 eFt 
Változás %-a:    0,0% 
 
Az átengedett személyi jövedelemadó a 2013. évtől kezdődően megszűnt, a teljes személyi 
jövedelemadó a központi költségvetést illeti meg, az önkormányzatoktól elvont összeg egy 
része nyújt fedezetet az államhoz átkerülő feladatok ellátására – pl. a pedagógusok személyi 
juttatására. 
 
b.) Gépjárműadó 
2012. évi eredeti előirányzat:    85 000 E Ft 
2013. évi tervezet:      32 648 EFt 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó: 32 648 E Ft 
Változás %-a:               38,4% 
 
A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. §-a alapján a 
helyi önkormányzatok által beszedett gépjárműadó 40 %-át engedi át a központi költségvetés 
a helyi önkormányzatoknak.  
 

4) Önkormányzatok sajátos működési bevételei  
 

2012. évi eredeti előirányzat:      34 000 E Ft 
2013. évi tervezet:     102 823 E Ft 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó: 102 823 E Ft 
Változás %-a:              302,4 % 
 
Az önkormányzati lakások és a nem lakáscélú helységek bérleti díjából befolyó tervezett 
összeg szerepel a 2013. évi tervezetben, míg az előző évben a nem lakáscélú helységek bérleti 
díja (76 500 E Ft) az intézményi működési bevételek soron jelentkezett.  Összességében e két 
jogcímen 2012-ben 110 500 E Ft bevételt terveztünk, a csökkenés így 6,9 %-os, ami a bérleti 
díjfizetési hajlandóság csökkenésével függ össze. 
 

5) Önkormányzatok költségvetési támogatása 
 

a) Állami támogatás 
 
2012. évi eredeti előirányzat:    314 996 E Ft 
2013. évi tervezet:     347 072 E Ft 

Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó: 337 844 E Ft 
Államigazgatási feladathoz kapcsolódó:     9 228 E Ft 

Változás %-a:              110,2 % 
 
A 2013. évben új finanszírozási struktúra került kialakításra a helyi önkormányzatok 
esetében. AZ eddig többnyire normatív alapon járó finanszírozást felváltotta a feladatalapú 
finanszírozás, az ágazati feladatok meghatározásával, a kötelező és vállalt feladatok 
szétválasztásával. A finanszírozási struktúra változásával az önkormányzatunkat megillető 
általános működési és ágazati feladatok támogatására jutó költségvetési támogatás mintegy 
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33 000 E Ft-tal magasabb, mint a 2012. évben, e támogatások a kötelező és az államigazgatási 
feladatellátást szolgálják. (a részletes kimutatás az előterjesztés bevezető részében szerepel.) 
 

b) Normatív kötött felhasználású támogatás 
 

2012. évi eredeti előirányzat: 61 739 E Ft 
2013. évi tervezet:            - E Ft 
Változás %-a:             0,0 % 
 
A 2012. évben a társadalom- és szociálpolitikai feladatok (segélyek) és a közoktatási 
feladatok (2013-ban megszűnt) normatív kötött felhasználású támogatását terveztük ezen a 
jogcímen. A 2013. évben a közoktatási feladatokra már nincs kötött felhasználású támogatás, 
míg az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése a költségvetési törvény 2. sz. 
mellékletében szerepel, a ténylegesen lehívott összegek mértékéig kerülhetnek majd be a 
költségvetési rendeletbe. Éppen e változás miatt az állami támogatással bizonyos szintig 
fedezett segélyeket nem teljes összegben, csak az önrész mértékéig szerepeltettük a 
rendelettervezetben. 

c) Központosított támogatás 
 

2012. évi eredeti előirányzat:           0 E Ft 
2013. évi tervezet:     1 036 E Ft 

Ebből kötelező feladathoz kapcsolódó: 1 036 E Ft 
 
Változás %-a:       - % 
 
Központosított támogatásként önkormányzatunkat 1 077 E Ft illeti meg a lakott külterületi 
feladatok ellátásáért, illetve további 19 E Ft az üdülőhelyi feladatok támogatásként, mely 
kiadási oldalon tartalékba került. 
 
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen (III.1. +…+ III.5.) 1 042 986 E Ft 
 

IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
 
2012. évi eredeti előirányzat:    16.710 E Ft 
2013. évi tervezet:     29 193 E Ft 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó: 29 193 E Ft 
Változás %-a:            174,7 % 
 
Ezen a jogcímen egyrészt a védőnői ellátás és az iskolaorvosi ellátás OEP-finanszírozása 
szerepel, ami várhatóan az előző évhez képes 4,6 %-kal, 17 484 E Ft-ra fog emelkedni, 
elsősorban az óvodai gyermekek létszámának emelkedése miatt, másrészt a védőnői szolgálat 
magasabb összegű finanszírozása miatt emelkedik. 
Az államháztartáson belülről származó támogatások tartalmazzák az OEP-finanszírozás 
mellett a közfoglalkoztatottak béréhez és járulékaihoz átvett pénzeszközt 11 559 E Ft 
öszegben, melyet a Munkaügyi Központ folyósít és a ténylegesen teljesített kiadások 
arányában – 2012-ben ezzel a bevétellel az eredeti előirányzatban nem számoltunk, akkor a 
kiadási oldalon csak az önrész szerepelt. 
További bevételként terveztük a német nemzetiségi önkormányzat előző évi támogatásából fel 
nem használt – és időközben már vissza is utalt – 150 E Ft-ot, mely fedezetet nyújt az idei 
nemzetiségi önkormányzatok támogatási összegének egy részére. 
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V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről   

 
2012. évi eredeti előirányzat:           0 E Ft 
2013. évi tervezet:     5 000 E Ft 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó: 5 000 E Ft 
Változás %-a:      - % 
 
Működési célú kölcsön visszatérüléseként jelentkezik a Kaláz Kft-nek 2012. évben nyújtott 
tagi kölcsön 5 000 E Ft-os összege, melyet a cégnek legkésőbb szeptember 30-ig kell 
visszafizetnie. 
 
 
 
A.) Működési bevételek mindösszesen (I+II+III+IV+V): 1 222 829 E Ft. 
 

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 
 

I. Felhalmozási célú saját bevételek 
 
2012. évi eredeti előirányzat:             100 280 E Ft 
2013. évi tervezet:     14 376 E Ft 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó: 14 376E Ft 
Változás %-a:             14,3 % 
 
A felhalmozási célú saját bevételek között az önkormányzat tulajdonában szereplő 
értékpapírok értékesítése szerepel, a 2013. évben mintegy 85 %-kal alacsonyabb mértékben, 
mint az előző évben. A tervezett értékpapír-értékesítés várhatóan kiváltható lesz a 
Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft 2012. évi eredményének ismeretében, amennyiben a 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy osztalékot kíván felvenni. Jelenleg mintegy 36 millió Ft 
eredménytartaléka van a BKÜ-nek (a tulajdonos évek óta nem vett fel osztalékot, bár a 2011. 
évtől eltekintve minden évben pozitív volt az adózott eredmény), amit a 2012. évi 
eredményével együtt osztalék formájában el lehet vonni a cégtől.  
 

II. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 
 

1) Önkormányzati ingatlanok értékesítése 
 

2012. évi eredeti előirányzat:      50 500 E Ft 
2013. évi tervezet:     132 650 E Ft 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó: 132 650 E Ft 
Változás %-a:              107,8 % 
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Adatok E Ft-ban 

Cím Helyraj-
zi szám 

Tér-
mérték 

m2 

Nettó 
értékesí-

tési ár  
Ft 

Bruttó 
értékesí-

tési ár   
Ft 

Ingatlan jellemzői 

Sugár utca 3053 1108 30 000  38 100  Zártkerti ingatlan gazdasági 
épülettel, belterületi becsatolása 
folyamatban van. A Telekom 
Nyrt. adóvevő antennát épített az 
utcafronton. Víz, villany a telken 
bevezetve. Az ingatlan hátsó 
része nincs művelve. A Telekom 
Nyrt. és a Telenor Zrt. vételi 
ajánlatot nyújtott be az ingatlanra. 

Galagonya utca 
(Schieszl) 

3087/8 700 6 063  7 700  Zártkerti ingatlan. Telekalakítása 

folyamatban van. Schieszl 

Konrád vételi ajánlatot nyújtott 

be. Az ingatlanról értékbecslés 

készült. 

Volt Lenfonó 
gyárterületből 230 m2 
(WESZTA) 

1291/25 230 m2 6 150  6 150  Az értékesítésre kijelölt terület a 
volt Lenfonó gyárterület része. A 
volt pakura tároló területéből az 
előbb említett térmértékre a 
WESZTA Ipari és Ker. Kft. 
jelentett be vételi szándékot.  

Sekrestyés utca 4121/21 970 15 354 19 500  Építési telek. Gáz a telken 
bevezetve, víz, villany a 
telekhatáron található. 

Szalonka utca  2100 36 378  46 200  A telektömb 3 db 700 m2-es 
építési telekké felosztása 
megkezdődött. A kialakuló telkek 
m2 ára: kb. 22.000,- Ft lesz. A 
közművek az utcában találhatók. 

Prekobrdo 3568/5 846 11 811 15 000 
A telekalakítási határozat 
jogerőre emelkedett 

Összesen:   105 756 132 650  

 
A tervezett bevétel Áfa-ja (26 894 E Ft) kiadási oldalon is szerepel, így fejlesztésekre a nettó 
összeg, azaz 105 756 E Ft fordítható. 
 

2) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 
 

2012. évi eredeti előirányzat:              - E Ft 
2013. évi tervezet:     22 860 E Ft 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó: 22 860 E Ft 
Változás %-a:         - % 
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A Képviselő-testület a 338/2012 (XII.20) Kt határozatával értékesítette a Budakalász IV. 
kavicsbánya telek bányászati jogát nettó 18 000 E Ft + Áfa összegért, amelynek bevétele 
2013-ban fog befolyni, a szerződés szerint legkésőbb július 31-ig. (az általános forgalmi adó 
összege kiadási oldalon is szerepel, így csak a nettó bevétel fordítható a feladatellátásra.) 
 

3) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 
 

2012. évi eredeti előirányzat:    33 550 E Ft 
2013. évi tervezet:     48 925 E Ft 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó: 48 925 E Ft 
Változás %-a:            145,8 % 
Az önkormányzati csatornavagyon bérbeadásából származó bevétel emelkedését a Kaláz Kft-
től tulajdonba vett csatornavagyon miatti bevétel növekedés és a szerződés szerinti inflációs 
emelkedés okozza. A jogszabályi előírások miatt ezt a bevételt csak a szennyvíz és 
csapadékvíz hálózat bővítésére, felújítására, illetve karbantartására fordíthatjuk, ezért kiadási 
oldalon az erre a célra fordított összeg (a Berdó-csatornázás önrészével együtt) megegyezik a 
nettó bevétellel. 
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen(1+2+3): 204 435 E Ft. 
 

III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
 
2012. évi eredeti előirányzat:    39 414 E Ft 
2013. évi tervezet:       8 013 E Ft 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó:   8 013 E Ft 
Változás %-a:              20,3 % 
 
Az önkormányzat óvoda beruházásához nyert központi forrás záró kifizetése szerepel ezen a 
jogcímen a költségvetési javaslatban, ami gyakorlatilag működési célú bevételnek tekinthető, 
hisz ezt az összeget folyószámla-hitelből megelőlegeztük a 2010 és 2011. években, így 
működési célra fordítható. 
 

IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről – felhalmozási 
célú 

 
2012. évi eredeti előirányzat:    5 718 E Ft 
2013. évi tervezet:     3 928 E Ft 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó: 3 928 E Ft 
Változás %-a:            68,7 % 
 
A munkáltatói kölcsön, a lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön és a csatorna közmű-
hozzájárulások 2013. évi előírásából tevődik össze ez az összeg. A kamatmentes kölcsön és a 
munkáltatói kölcsön összegét kiadási oldalon kölcsönnyújtásként terveztük meg. 
 
B.) Felhalmozási bevételek mindösszesen (I+II+III+IV) 230 752 E Ft. 
 

Költségvetési bevételek összesen (működési és felhalmozási bevételek 
mindösszesen) 1 453 581 eFt 
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C. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI 
 

I. Felhalmozási célú hitel felvétele 
 
2012. évi eredeti előirányzat:     69 213 E Ft  
2013. évi tervezet:     120 102 E Ft 
 Ebből vállalt feladathoz kapcsolódó: 120 102 E Ft 
Változás %-a:              173,5 % 
 
A felhalmozási célú hitelfelvételt a bölcsőde építés pályázati önrészére (70 102 E Ft), illetve a 
pályázati önrészekre (50 000 E Ft) javasoljuk felvenni, ez utóbbi felvételére csak abban az 
esetben kerülne sor, ha valamilyen pályázaton Eu-s forrást ítélnek meg önkormányzatunk 
számára.  
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (továbbiakban 
stabilitási törvény) és a végrehajtásáról szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásai 
szerint az önkormányzatok hitelfelvétele kormányzati engedélyhez kötött, kivéve a működési 
célú hitelfelvételek, az adósságrendezési reorganizáció hitelek, az EU-s forrás önrészének 
kiegészítésére felvett fejlesztési célú hitelek és a helyi önkormányzatok 10.000 eFt-ot meg 
nem haladó fejlesztési célú hitelfelvételei – a tervezett hitelfelvétel tehát nincs előzetes 
engedélyhez kötve. 
A stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése határozza meg a hitelfelvétel felső határát:  
„Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó 
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig 
egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.”  
Az önkormányzat saját bevételét a stabilitási törvény végrehajtási rendeletének 2. §-a 
szabályozza: 
„2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 

1. a helyi adóból származó bevétel, 
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 
vagy privatizációból származó bevétel, 
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.” 
 

A saját bevételt a jelenleg fennálló hitelek futamidejének végéig a rendelet tervezet 15. sz. 
melléklete tartalmazza (az adósságszolgálat évenkénti megállapításánál figyelembe vettük a 
40 %-os adósságkonszolidációt, melyre várhatóan a második félév elején kerül sor.). Ebből a 
kimutatásból látható, hogy a saját bevétel 50 %-ához képest a jelenlegi adósságszolgálatunk a 
2013. évben tervezett hitelfelvétellel együttes aránya a 2016. évben lesz a legmagasabb – 14,9 
% - így a stabilitási törvény előírásainak a tervezett hitel felvétele esetén is eleget tudunk 
tenni. 
 
Finanszírozási bevételek összesen 120 102 EFt. 
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KIADÁSOK 
 

A) Működési célú kiadások 
I. Személyi juttatások, járulékok és dologi 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 
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 továbbképzés 
elvégzését követően kifizetendő egy havi juttatásra.  

 Túlóra, helyettesítés az anyanapokra és a továbbképzések miatti helyettesítésekre 
terveztek az intézmények. 

 A munkáltatói táppénz hozzájárulásként minden intézmény tervezetében az előző 3 év 
tényleges teljesítési átlagának megfelelő összeg szerepel 

 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 biztosította a Képviselő-testület valamennyi 
foglalkoztatottjának. Az intézményi tervezetekben ez az összeg szerepel, tehát a 
közalkalmazottak esetében 100 E Ft/fő/év, a Munka Törvénykönyve hatálya alá 
tartozóknál 90 E Ft/fő/év, köztisztviselőknél a törvényi minimum, azaz 193 250 
Ft/fő/év. A cafeteriára összességében tehát 21 162 E Ft-ot biztosít a Képviselő-testület 
a 2013. évben az alkalmazottai számára. 

 A szociális hozzájárulási adó és az egyéb, munkáltatókat terhelő járulékok a 
jogszabályi mértéknek megfelelően szerepelnek. 

 A dologi kiadások közül a vásárolt élelmezést a jelenleg érvényben lévő étkeztetési 
szerződés áraival, a jogszabályban előírt étkezési napokkal és egy átlagos 
kihasználtsággal számították ki az intézmények. Az előző évhez képest változás, hogy 
az általános iskolákban nyújtott közétkeztetés az önkormányzat dologi kiadásai között 
– a díjbevétel pedig az önkormányzat saját működési bevételei között – szerepel. 

 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 

 A nagyobb létszámú intézményeknél igen jelentős kiadási tételként jelentkezik a 
rehabilitációs hozzájárulás, melyet a 20 főnél több foglalkoztatottal rendelkező 
intézmények kötelesek megfizetni.  
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 Szociális segélyként a Nyitnikék óvoda 200 E Ft-ot, a Telepi óvoda 150 E Ft-ot, a 
KKMHK 270 E Ft-ot, a Bölcsőde 30 E Ft-ot, míg az Idősek Klubja nem tervezett ilyen 
kiadást. 

Az intézményi bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak az előző évhez 
viszonyítva: 
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Nyitnikék Óvoda Telepi Óvoda Bölcsőde 

Megnevezés 2012 2013 
Változás 

%-a 2012 2013 
Változás 

%-a 2012 2013 
Változás 

%-a 

Intézményi működési bevételek 10 156 11 927 117,4% 8 544 8 821 103,2% 1 472 1 735 117,9% 

Finanszírozás 149 441 148 299 99,2% 97 767 100 748 103,0% 29 608 35 034 118,3% 

Bevételek összesen 159 597 160 226 100,4% 106 311 109 569 103,1% 31 080 36 769 118,3% 

Személyi juttatások 92 011 93 318 101,4% 60 534 62 509 103,3% 17 924 22 570 125,9% 

Munkáltatót terhelő járulékok 23 609 24 227 102,6% 15 427 16 167 104,8% 4 578 5 805 126,8% 

Dologi kiadások 43 977 42 681 97,1% 30 350 30 893 101,8% 8 578 8 394 97,9% 

Kiadások öszesen 159 597 160 226 100,4% 106 311 109 569 103,1% 31 080 36 769 118,3% 

 

 

Kós Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár 

Kalászi Idősek Klubja Intézmények összesen 

Megnevezés 2012 korrigált 2013 
Változás 

%-a 2012 2013 
Változás 

%-a 

2012 (2 
iskola 
nélkül) 2013 

Változás 
%-a 

Intézményi működési bevételek 18 320 11 630 63,5% 7 466 6 816 91,3% 45 958 40 929 89,1% 

Finanszírozás 52 651 70 499 133,9% 18 977 20 287 106,9% 348 444 374 867 107,6% 

Bevételek összesen 70 971 80 129 115,7% 26 443 27 103 102,5% 394 402 415 796 105,4% 

Személyi juttatások 25 358 34 496 136,0% 11 509 12 217 106,2% 207 336 225 110 108,6% 

Munkáltatót terhelő járulékok 6 845 9 676 141,4% 2 855 3 091 108,3% 53 314 58 966 110,6% 

Dologi kiadások 38 768 37 957 97,9% 12 079 11 795 97,6% 133 752 131 720 98,5% 

Kiadások öszesen 70 971 82 129 115,7% 26 443 27 103 102,5% 394 402 415 796 105,4% 

 
 Ebből kötelező feladat:  246 971 E Ft 
 Vállalt feladat:   168 825 E Ft 
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2) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 

E Ft-ban 
Megnevezés 2012 2013 Változás %-a 
Személyi juttatások 171 670 125 174 72,9 
Járulékok 43 834 30 957 70,6 
Dologi kiadások 132 065 70 571 53,3 
Összesen 347 569 226 702 65,2 
 
 Ebből kötelező feladat:  117 821 E Ft 
 Vállalt feladat:     99 653 E Ft 
 Államigazgatási feladat:      9 228 E Ft 
 
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége, a 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
(államigazgatási feladat) és a 842421 Közterület rendjének fenntartása szakfeladatok kiadásait 
tartalmazza. 
  

A Képviselő-testület a járási rendszer kialakítása kapcsán, illetve az szmsz módosításakor 
tárgyalta a Polgármesteri Hivatal létszám helyzetét. A 2012. évi költségvetésben 
meghatározott létszám 51 fő volt. 
 
A járási rendszer kialakítása során, továbbá azzal, hogy Szentendrére került az építésügyi 
hatóság és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) megalakulásával a hivatal 
létszáma 18,5 státusszal csökkent, 36%-kal kevesebb lett.  
A jelenleg hatályos jogszabályok szabályozták a járáshoz kerülő feladatokat. Annak ellenére, 
hogy a járáshoz, szentendrei közös hivatalhoz, illetve a KIK-hez került több feladat és 
hatósági ügy, hivatalunknál maradt számos olyan ügykör, amelynek ellátását a csökkentett 
létszámmal kell megoldani. 
A megoldandó feladatok a következőek:  
A jogszabály kötelezően előírja, hogy a település Hivatala építésügyi szolgáltatási pont 
működtetésére köteles. Természetesen ezt a feladatot ellátó köztisztviselő látja el a főépítészi 
feladatok segítését is, a tervtanácsi munkák koordinálását és a helyi építési szabályzat 
előkészítését is. 
Megjegyzem, olyan jogszabályi anomáliák is vannak, hogy bár az építéshatósági ügykör teljes 
egészében átkerült, mégis felhívták a figyelmet, hogy szakhatósági állásfoglalás kiadását 
útügyekben továbbra is a helyi jegyző látja el. Továbbá a villamos energia-, ipari hatósági 
engedélyezési eljárásokban ugyancsak szakhatóságként közreműködünk, bizonyos esetekben 
telekalakításnál is szakhatóság vagyunk, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 
módosított kormányrendeletben is szakhatóságként jár el a település jegyzője (a budakalászi 
hivatalnál még van olyan szakember, aki átlátja ezeket a feladatokat, de van olyan település, 
ahol szakirányú végzettségű szakember nem maradt, és a jegyző szakmai képesítési előírása 
nem megfelelő ezen szakhatósági engedélyek kiadására.). 
A szociális igazgatás területén- a teljes egészében átkerültek gyámhatósági, ápolási díj és 
közgyógyellátási ügykörök, de a Hivatal intézésében maradt a rendszeres gyermekvédelmi 
segélyezés, az átmeneti segélyezés, a méltányossági jogkörök, a lakásfenntartási támogatások, 
az aktív korúak ellátása, a közfoglalkoztatás, a teljes működési engedélyezési ügykör, a 
birtokvédelem. A most hatályba lépő rendelet szerint Hivatalunk intézi Szentendre helyett ez 
évtől a telephely engedélyezési ügyeket és a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos ügyeket, 
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valamint visszakerültek ismereteink szerint a lakcím bejelentési ügyeket is. Összességében a 
feladatok alig 10 %-a került át. 
A hatósági területtől függetlenül pénzügyi területen is plusz feladatok elvégzése merült fel, az 
állandó adatszolgáltatás. Az újfajta rendszerű adatszolgáltatás rendkívüli módon megnövelte a 
munkát, így a kollegák a kötelező feladatkörükön túl folyamatos túlórázásokkal tudnak eleget 
tenni az adatszolgáltatási kötelezettségüknek.  
Humán területen egy 4 órás és egy 6 órás státuszú köztisztviselő végzi a hivatal, a fizikai 
állomány, a közfoglakoztatottak, a védőnők, képviselők, bizottsági tagok, külsős bizottsági 
tagok, az intézményvezetők, és a konyhai dolgozók és minden nemű megbízási szerződéssel 
foglalkoztatottak teljes személyi ügyintézését, beleértve a számfejtést. 
 
Az itt maradó feladatok ellátása azokkal a kollegákkal oldható csak meg, akik a hivatalban 
maradtak. Minden feladat megoldása hatékony szervezést és jelentős együttműködést igényel 
mind a kollegák, mind a vezetők részéről. A nehézségek több irányúak, nem csak kb. 30-
36%-os munkateher jelenik meg ezen ügyek elvégzésével megbízott köztisztviselőknél, 
hanem jelenti új programok megtanulását, kezelését, a változó jogszabályok miatt a folyamat 
megtanulását, továbbá mivel egyes ellátások rendszeres jellegűek, és megélhetést biztosítóak, 
így azokat mindig határidőben kell elintézni. A feladatok elosztását az is nehezítette, hogy 
meg kell felelni a képesítésekről szóló 29/2012.(III.7) Korm. rendeletnek is. Ennek csak úgy 
tudunk eleget tenni 2013-tól, hogy folyamatosan beiskolázzuk a köztisztviselőket a képesítés 
megszerzésére.  
A feladatkörök komplex ellátását az is nehezíti, hogy a jogszabályok teljes körű módosítása 
történt meg, és a jogszabály dömpinget figyelembe vétele, feldolgozása nem kis feladatot ró a 
köztisztviselőkre.  
Összegezve: a Hivatal 36%.os létszám csökkenése mellett ellátja azokat a feladatokat, 
amelyek eredetileg is a kollegák munkakörébe tartozott, és még a fenti feladatokat pluszban. 
 
Így a Hivatali létszám jelenleg olyan kiszámított, hogy egy hosszabb hiányzás, betegállomány 
szinte működésképtelenné teheti a rendszert (ez azért van, mert az ügyek nagy rész nem 
halasztható, határozott idejű kifizetések előkészítését igénylik). 
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi működés megköveteli a hivatali időn 
túli munkavégzést, amely állandóan és hosszú távon nehezen fenntartható.  
A járási rendszer kialakításán felül továbbra is megmaradtak a kormányhivatal felé 
teljesítendő, az Adatvédelmi biztos felé valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
felé történő adatszolgáltatások, és napi jelentések. 
A Képviselő-testület 2012. december 20-i ülésén döntött arról, hogy egy plusz álláshelyet 
létesít az adóügyi csoportban egy kolléganő nyugdíjba vonulása miatt. A munkaszervezési 
követelmények azonban szükségessé teszik, hogy a feladatot átvevő kolléga álláshelye január 
1-jétől biztosított legyen, ezért az előterjesztés végén a 339/2012 (XII.20.) Kt. határozat 
módosítására teszünk javaslatot. 
 
 
 

3) Önkormányzat működési kiadásai 
 
A Polgármesteri Hivatalnál felsorolt 3 szakfeladaton kívül ellátott feladatokat az 
önkormányzat kiadásai közé soroltuk, ezek tételesen az alábbiak: 
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a) 381103 Települési hulladék begyűjtése 
 
2012. évi eredeti előirányzat:  17 400 E Ft 
2013. évi tervezet:   14 000 E Ft 
 Ebből vállalt feladat:  14 000 E Ft 
Változás %-a:             80,5% 
A 2013. évi előirányzat az alábbiakra nyújt fedezetet (adatok eFt-ban): 
 
Önkormányzati kommunális és zöldhulladék 
elszállítása 8 000 

Veszélyes hulladékgyűjtési akció 1 000 

Elhullott kistestü állatok begyűjtése 4 000 

Illegális lerakók felszámolása 1 000 

 
b) 522110 Közutak, hidak, alagutak karbantartása összesen 
 
2012. évi eredeti előirányzat:   13 950 E Ft 
2013. évi tervezet:    28 275 E Ft 
 Ebből kötelező feladat:  14 595 E Ft 
 Vállalt feladat:   13 680 E Ft 
Változás %-a:           202,7 % 
A város közterületeinek, útjainak felmérése alapján ebből az összegből az alábbi feladatok 
elvégzésére teszünk javaslatot (adatok eFt-ban): 
 
Lakossági szóróanyag tárolók beszerzése 580 

kötelező felülvizsgálatok 2 000 

Útjavítások – külön táblázatban részletezve  12 695 

Kátyúzás 6 000 

Síkosságmentesítés 7 000 

 
Az útjavítások a jelenlegi felmérés szerint az alábbiakra nyújtanak fedezetet: 

Feladat megnevezése 

2013.évre 
javasolt 
összege (E Ft-
ban) Szöveges magyarázat 

Fecske utca-Galamb utca- 
Felsővár utca csatorna 
fedlap beszakadva 100 

Csatorna fedlap karbantartása. Közterület-
felügyelő jelentése alapján. 

Csapás utca gát repedés 
hosszában 60 

A gáton vezető bicikliút burkolata hosszában 
elrepedt, ennek javítása szükséges. 

Bicikli út tisztítása 250 
Ártéri kerékpárút hordaléktól való megtisztítása 
min. évente kétszer szükséges. 

Magyar utca, támfal 
melletti útsüllyedés 
ideiglenes megoldással 300 

Lakossági bejelentés alapján az útburkolat felülete 
sérült, ami a Magyar utcai támfal problémájával 
összefügg. A támfal védelme érdekében a 
repedésen  bejutó csapadékvíz útját el kell zárni. 

Ciklámen utca-Mályva 
utca csatlakozásánál 
vízelvezető rács 
karbantartása 500 

Az útcsatlakozásnál a vízelvezető rács 
karbantartása évek óta indokolt lenne, azonban ez 
eddig elmaradt, jelen formájában nem tölti be a 
funkcióját. 
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Feladat megnevezése 

2013.évre 
javasolt 
összege (E Ft-
ban) Szöveges magyarázat 

Hegyalja utca - Erdőhát 
utca- Szüret utca közötti 
szakasz javítása 
darálékkal 950 

Az útburkolat tönkrement, minimális karbantartása 
szükséges. 

Hajnalka utcai szikkasztó 
tisztítása 300 

A csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott, 
mivel a szikkasztó eltömődött, tisztítása 
szükséges. 

Hegyalja utca 
lépcsőkorlátjának pótlása 55 

Lakossági bejelentés alapján, a biztonságos 
gyalogosforgalom lebonyolítása érdekében 
szükséges. 

Sport utca-Tanító utca 
sarok hirdetőtábla 
elhelyezése 80 

A NIF által végeztetett útjavítások során a 
hirdetőtábla eltávolításra került, a munkálatok 
végeztével a visszahelyezése indokolt. 

Vasútsor 2. előtt korlát 
kilakaítása 120 

Lakossági igény alapján, a biztonságos 
gyalogosforgalom lebonyolítása érdekében 
szükséges. 

Attila utca - Széchenyi 
utca sarok elzáró körüli 
javítás 70 

Az elzáró körüli szabványos állapot kialakítása 
szükséges. 

Rákóczi utca-Széchenyi 
utca sarok elzáró körüli 
javítás 110 

Az elzáró körüli szabványos állapot kialakítása 
szükséges. 

Útjavító anyagok (murva) 1 500 
Az év során szükségessé váló útjavítási 
munkálatok alapanyaga. 

Útjavító anyag szállítása,  
elterítése 3 000 

Az év során szükségessé váló útjavítási 
munkálatok alapanyagának szállítása, 
bedolgozása. 

Gyümölcs utca javítása 
(úttükör, zúzalék, henger) 1 700 

Lakossági igény szerint. A megnövekedett 
forgalom miatt a Gyümölcs utca felülete jelentősen 
romlott, javítása szükséges. 

Felsővár utca 4. előtti 
padka javítása 120 

Az ingatlan előtt a monolit padka szétfagyott, 
betonvasak állnak ki belőle. Javítása szükséges. 

Gerinc utca vízelvezetési 
probléma megoldása 
2397 hrsz.,  350 

Lakossági bejelentés alapján a Gerinc utca 
burkolatáról a csapadékvíz a tárgyi ingatlanra 
folyik, ennek megoldása szükséges. 

Szentendrei út 3-5 sz. 
előtti járda javítása és a 
Lenfonó vízgyűjtő 
szikkasztó javítása 1 700 

A Lenfonó előtti szikkasztó tisztítása szükséges, a 
járda burkolata javításra szorul a biztonságos 
gyalogosforgalom lebonyolítása érdekében 

Béke sétány Szegfű utca 
felőli oldalának javítása 
murvával 130 

Lakossági bejelentés alapján az útburkolat 
szintjének korrigálása szükséges.  

Csott dűlő javítása 1 300 
Lakossági bejelentés alapján a Klisovác utca 
felülete kátyús, javítása szükséges . 
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c) 562913 Általános iskolai étkeztetési feladatok 
    E Ft 

Megnevezés 2013 
Személyi juttatások 7 004 
Járulékok 1 787 
Dologi kiadások 36 555 
Összesen 45 346 
 
 Ebből kötelező feladat:  40 905 E Ft 
 Vállalt feladat:     4 441 E Ft 
 
Az általános iskolai étkeztetés 2013. január 1-jétől kötelező önkormányzati feladat lett, így az 
általános iskolákban ezt a feladatot ellátó közalkalmazottak az önkormányzat foglalkoztatotti 
állományába kerültek (illetve a Képviselő-testület döntött január 14-én arról, hogy ezt a 
létszámot 0,5 fővel megemeli), így 4 álláshellyel növekedett az önkormányzat engedélyezett 
létszáma. A szakfeladaton foglalkoztatottak besorolás szerinti munkabérrel, 100 E Ft/fő/év 
cafeteriával szerepelnek a tervezetben, itt terveztük meg továbbá a két iskola gazdasági 
feladatokat ellátó dolgozójának megbízási díját, ami a térítési díjak beszedése, az ételrendelés, 
a normatíva-elszámolás miatti többletfeladatok miatt illeti meg őket. A dologi kiadásoknál 
terveztük az ellátottak számára vásárolt élelmezést, a konyhák rezsiköltségét és a tisztító- és 
takarítószereket. Az iskolai étkeztetés ellátására összesen az állami költségvetésből 18 090 E 
Ft támogatást kapunk, továbbá a térítési díjbevételek összege is növeli a kötelező 
feladatellátás mértékét. Ezeken túlmenően vállalt feladatként a Képviselő-testület további 
4 441 E Ft-ot fordít erre a célra. 
 
d) 581400 Folyóirat és időszaki kiadvány kiadása 
 
2012. évi eredeti előirányzat:  6 000 E Ft 
2013. évi tervezet:   6 000 E Ft 
 Ebből vállalt feladat:  6 000 E Ft 
Változás %-a:         100,0% 
 
A Budakalászi Hírmondó szerkesztése és kiadása jelentkezik ezen a szakfeladaton, az előző 
évivel azonos összegben. (a postázása a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között szerepel, 
hasonlóan az előző évhez) 
 
e) 602000 Televíziós műsorszolgáltatás 
 
2012. évi eredeti előirányzat:   12 000 E Ft 
2013. évi tervezet:   12 000 E Ft 
 Ebből vállalt feladat:  12 000 E Ft 
Változás %-a:          100,0 % 
 
f) 639990 Msn. Egyéb információs szolgáltatás (honlap üzemeltetés) 
 
2012. évi eredeti előirányzat:  1 650 E Ft 
2013. évi tervezet:      925 E Ft 
 Ebből vállalt feladat:    925 E Ft 
Változás %-a:         56,1 % 
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A honlap szerkesztésére 2013. június 30-ig van szerződésünk, a második félévtől kezdődően a 
Polgármesteri Hivatal informatikusa fogja ezt a feladatot ellátni (az átalánydíjas szerződése 
keretében). Az új honlap szerkesztése jelent csak többletkiadást, aminek a tervezett összege 
100 E Ft. 
 
g) 682001 Lakóingatlanok bérbeadása, kezelése 
 
2012. évi eredeti előirányzat:  16 500 E Ft 
2013. évi tervezet:   15 000 E Ft 
 Ebből vállalt feladat:  15 000 E Ft 
Változás %-a:          90,9% 
 
A lakóingatlanok kezelésével kapcsolatban az alábbi feladatok merülnek fel (adatok E Ft-
ban): 
Lakóingatlanok közüzemi díja 7 000 

Önkormányzati ingatlanok önálló mérőhelyek 
kialakítása 3 000 

Egyéb üzemeltetés 2 000 

Lakóingatlanok karbantartás 3 000 

 
h) 682002 Nem lakóingatlan hasznosítása 
 
2012. évi eredeti előirányzat:    66 600 E Ft 
2013. évi tervezet:   107 225 E Ft 
 Ebből vállalt feladat:  107 225 E Ft 
Változás %-a:            161,0 % 
 
A 2013. évben ennek a szakfeladatnak a terhére az alábbi feladatok elvégzését tervezzük 
(adatok E Ft-ban): 
 
Ingatlan értékbecslések 2 000 

Megbízási díj 2 400 
Egyéb szakértői díjak, egyéb üzemeltetési 
kiadások 5 000 

Hirdetési költség 1 000 

Közüzemi díjak – továbbszámlázott 55 000 

Karbantartás 6 000 

Jogi szolgáltatás 4 071 
Ingatlanértékesítés, vagyoni értékű jog 
értékesítésének Áfa-befizetése 31 754 

 
i) 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
 
2012. évi eredeti előirányzat:  - E Ft 
2013. évi tervezet:   3 666 E Ft 
 Ebből vállalt feladat:  3 666 E Ft 
Változás %-a:    - % 
 
A szakfeladat terhére terveztük az önkormányzat könyvvizsgálatának díját, a belső ellenőr 
díját, valamint a közbeszerzési szakértőnek fizetett díjat. A 2012. évi költségvetésben ezek a 
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feladatok a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szerepeltek, kivéve a belső ellenőrzés díja, 
ami a többcélú kistérségi társulás megszűnésével került önkormányzatunkhoz. 
 
j) 813000 Zöldfelület kezelés 
 
2012. évi eredeti előirányzat:  25 700 E Ft 
2013. évi tervezet:   26 660 E Ft 
 Ebből kötelező feladat: 10 075 E Ft 
 Vállalt feladat:  16 585 E Ft 
Változás %-a:          103,7 % 
 
A 2013. évben a szakfeladat terhére az alábbi feladatok elvégzését látjuk szükségesnek 
(adatok E Ft-ban): 
 
Árvízvédelmi gátak kezelése 1 000 

Közterületi fák kezelése (kivágás, metszés, pótlás) 2 000 

Parkok kezelése 11 000 
Játszóterek karbantartása – füvesítés 
(áthúzódóval) 2 960 

Villanyoszlopok virágosítása 1 200 

Egynyári virágágyak beültetése, fenntartása 2 500 
Zöldfelületek fenntartásához üzemanyag 3 000 

Zöldfelületek fenntartásához eszközök 2 000 

Környezetvédelmi akciók (autómentes nap, 
takarítási világnap, szép kert, gondozott környezet 
pályázat) 1 000 

 
k) 841112 Önkormányzati jogalkotás 
 
Megnevezés 2012 2013 Változás %-a 
Személyi juttatások 36 628 38 262 104,5 
Járulékok 9 264 9 564 103,2 
Dologi kiadások - 3 145 - 
Összesen 45 892 50 971 111,1 
 
 Ebből kötelező feladat: 21 544 E Ft 

Vállalt feladat:  29 427 E Ft 
 
Az emelkedést az előző évhez képest az okozza, hogy 2 fő megbízási díjas (az egészségház 
kivitelezésében részt vevő műszaki tanácsadó és a kommunikációs referens) az előző évben 
nem, illetve a Polgármesteri Hivatalnál volt tervezve. 
 
l) 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
 
2012. évi eredeti előirányzat:  6 700 E Ft 
2013. évi tervezet:   2 500 E Ft 
 Ebből vállalt feladat:  2 500 E Ft 
Változás %-a:          37,3 % 
 
A 2013. évben a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár fogja lebonyolítani az 
önkormányzati rendezvények többségét, így a fedezet is az intézmény költségvetésében 
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szerepel. Az önkormányzat költségvetésében szereplő összeg az alábbiakra nyújt fedezetet 
(adatok eFt-ban): 
 
Nyugdíjasok Karácsonya megszervezése 1 000 

Testvérkapcsolati feladatok 1 000 

Egészségház átadási ünnepség 200 

Köztisztviselői nap 300 

 
m) 841402 Közvilágítás 
 
2012. évi eredeti előirányzat:  30 400 E Ft 
2013. évi tervezet:   27 185 E Ft 
 Ebből kötelező feladat: 18 319 E Ft 
 Vállalt feladat:    8 866 E Ft 
Változás %-a:            89,4 % 
 
Ez az összeg nyújt fedezetet a település közvilágításának üzemeltetésére, karbantartására. Az 
összeg meghatározásakor figyelembe vettük az előző évi teljesítési adatokat és az év közben 
történt bővítéseket is. 
 
n) 841403 Városgazdálkodás 
 
Megnevezés 2012 2013 Változás %-a 
Személyi juttatások 18 393 19 475 105,9 
Járulékok 4 685 5 060 108,0 
Dologi kiadások 18 300 11 675 63,8 
Összesen 41 379 36 210 87,5 
 Ebből kötelező feladat:      100 E Ft 
 Vállalt feladat:  36 110 E Ft 
 
A szakfeladaton az önkormányzat kommunális csoportjának személyi juttatásai és járulékai 
jelentkeznek 11 álláshelyre. A személyi juttatások emelkedését a minimálbér emelkedése 
okozza, a dologi kiadások csökkenését pedig az, hogy a vérvétellel és a zöldfelület-kezeléssel 
kapcsolatos kiadások átkerültek másik szakfeladatra. 
A dologi kiadások az alábbiakra nyújtanak fedezetet (adatok E Ft-ban): 
 
Gépkocsik karbantartása 3 000 

Eszközbeszerzés, anyagbeszerzés 2 000 

Üzemanyag 3 000 

Telefonköltség 240 

Rehabilitációs hozzájárulás 530 
2011. évi normatíva felülvizsgálat miatti 
visszafizetési kötelezettség 905 

Kártevők elleni védekezés 2 000 
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o) 842541  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
 
2012. évi eredeti előirányzat:  5.000 E Ft  
2013. évi tervezet:   5.000 E Ft 
 Ebből kötelező feladat: 5 000 E Ft 
Változás %-a:        100,0 % 
Az itt tervezett kiadások nyújtanak fedezetet a felszíni vizek környékének rendben tartására, 
és az év közben esetlegesen felmerülő védekezési feladatokra. 
 
p) 862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
 
2012. évi eredeti előirányzat:  3 500 E Ft  
2013. évi tervezet:   2 000 E Ft 
 Ebből vállalt feladat:  2 000 E Ft 
Változás %-a:          57,1 % 
Az önkormányzat valamennyi költségvetési szervének és a közfoglalkoztatottaknak kötelező 
munkaegészségügyi orvosi vizsgálatok költségeit fedezi a szakfeladaton tervezett összeg. A 
csökkenést az okozza, hogy az általános iskolák dolgozóinak munka alkalmassági vizsgálatát 
2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak kell biztosítania. 
 
q) 862400 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
 
2012. évi eredeti előirányzat:     - E Ft  
2013. évi tervezet:   4 085 E Ft 
 Ebből vállalt feladat:  4 085 E Ft 
Változás %-a:                - % 
Ezen a szakfeladaton terveztük meg a vérvétel orvosi díját és a vérvételi helység bérleti díját, 
továbbá a háziorvosoktól az Egészségház építése idejére átvállalt rezsiköltségek összegét. 
 
r) 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás – Védőnői szolgálat 
 
Megnevezés 2012 2013 Változás %-a 
Személyi juttatások 11 326 11 328 100,0 
Járulékok 2 872 2 888 100,6 
Dologi kiadások 2 674 2 584 96,6 
Összesen 16 872 16 800 99,6 
 
 Ebből vállalt feladat:  16 800 E Ft 
 
A védőnői szolgálaton 5,75 álláshelyet engedélyezett a Képviselő-testület, a cafeteriát 
100.000, Ft/fő/évben terveztük, az intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottakkal 
azonos mértékben. 
A védőnői szolgálat kiadásait az OEP 100,0 %-ban finanszírozza. 
Az előterjesztés elkészítésének időpontjáig sajnos nem kaptunk útmutatást arra vonatkozóan, 
hogy az általános iskolai gyermekekkel kapcsolatos feladatok – és így a finanszírozás – 
átkerül-e a KIK-hez, ezért a tervezetet úgy állítottuk össze egész évre, hogy a védőnőink 
feladata lesz továbbra is az általános iskolások ellátása. 
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s) 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
 
2012. évi eredeti előirányzat:  547 E Ft 
2013. évi tervezet:   684 E Ft 
 Ebből vállalt feladat:  684 E Ft 
Változás %-a:     125,0 % 
 
Az iskolaorvosi feladatok ellátását az OEP 100,0 %-ban finanszírozza, az emelkedést az 
ellátottak számának emelkedése okozza. Az iskolaorvosi ellátást – hasonlóan a védőnői 
ellátáshoz – úgy terveztük, mintha önkormányzati feladat maradna az iskolások ellátása ezen 
a területen is. 
 
t) 889913 Nappali melegedő 
 
2012. évi eredeti előirányzat:  2 000 E Ft 
2013. évi tervezet:   2 000 E Ft 
 Ebből kötelező feladat: 2 000 E Ft 
Változás %-a:        100,0 % 
 
A hajléktalanok nappali melegedőjének közüzemi költségei szerepelnek a tervezetben ezen a 
szakfeladaton.  
 
u) 890441 Közcélú foglalkoztatás 
 
Megnevezés 2012 2013 Változás %-a 
Személyi juttatások 3 937 14 549 369,5 
Járulékok 1 063 2 501 235,3 
Dologi kiadások - -  
Összesen 5 000 17 050 341,0 
 
  Ebből vállalt feladat: 17 050 E Ft 
 
A 2013. évben 25 fő közfoglalkoztatottal terveztük a bevételeket és a kiadásokat is (az előző 
évben csak az önrész szerepelt a költségvetésben). A 25 főből 20 fő szakképzetlen 6 órással 
(ami 15 álláshely) és további 5 fő 8 órás szakképzett foglalkoztatottal számoltunk, amihez 
várhatóan 11 559 E Ft-ot fog támogatásként folyósítani a Munkaügyi Központ, ez az összeg a 
bevételeink között szerepel.  
 
v) 931301 Szabadidősport tevékenység és támogatása 
 
2012. évi eredeti előirányzat:  16 620 E Ft 
2013. évi tervezet:      1 500 E Ft 
  Ebből vállalt feladat:   1 500 E Ft 
Változás %-a:               9,0% 
 
Az előző évben ezen a szakfeladaton terveztük meg a Sportcsarnok üzemeltetésének 2 havi 
kiadásait továbbá az önkormányzat által szervezett tömegsport rendezvényeket, melyeket 
2013-ban a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése tartalmaz. 
Önkormányzatunkat az idei évben vállalt feladatként a Telepi iskolások sportcsarnokba 
utaztatása terheli, melyet a tanév végéig kötelesek vagyunk biztosítani. 
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w) Az előzőekben nem szereplő, önkormányzati feladatok ellátása: 

         Adatok EFt-ban 
Megnevezés Dologi kiadások 
Tervtanácsi tagok díja 2 000 
Közoktatási szakértő díja 300 
Magiszternet program 
előfizetés az óvodákba 

130 

Szociális 
szolgáltatástervezési 
koncepció felülvizsgálata 

300 

Felhalmozási célú hitel 
kamata 

16 211 

Összesen 18 941 
 
  Ebből vállalt feladat:   18 941 E Ft 
 
Önkormányzat személyi juttatásai mindösszesen:  90 618 E Ft 
    Ebből kötelező feladat: 20 484 E Ft 
    Vállalt feladat:  70 134E Ft 
 
Önkormányzat munkáltatót terhelő járulékai mindösszesen: 21 800 E Ft 
    Ebből kötelező feladat:    5 478 E Ft 
    Vállalt feladat:   15 322 E Ft 
 
 
Önkormányzat dologi kiadásai mindösszesen:   331 605 E Ft 
    Ebből kötelező feladat:    86 576 E Ft 
    Vállalt feladat:   245 029 E Ft 
 



31. oldal 

II. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (segélyek) 
 

A tervezetben szereplő segélyeket a következő táblázat szerint javasoljuk meghatározni: 
 
1.) Polgármesteri Hivatal által nyújtott segélyek: 

Megnevezés 

Álami 
támogatás 

mértéke 2012* 2013 
Változás 
%-a Indoklás 

Rendszeres ellátások      
méltányos rendszeres 
gyermekvédelmi 
támogatás nincs 1 300 1 300 100,0  

Ápolási díj méltányos  6 000 2 500 41,7 2012. évi teljesítés alapján 
Lakásfenntartási 
normatív 90% 5 500 550 10,0 Csak önrész 2013-ban 
Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 80% 13 000 2 600 20,0  Csak önrész 2013-ban 

rendszeres szoc segély 90% 7 000 700 10,0 Csak önrész 2013-ban 
Rendszeres ellátások 
összesen  32 800 7 650 23,3  

Eseti ellátások:      

Közgyógyellátás nincs 1 400 800 57,1 2012. évi teljesítés alapján 
Eseti ellátások 
összesen  1 400 800 57,1  
Segélyek 
mindösszesen - PMH  34 200 8 450 24,7  

*: 2012-ben valamennyi segélyt az önkormányzat kiadásai között terveztük. 
    Ebből kötelező feladat:  8 450 E Ft 
2.) Önkormányzat által nyújtott segélyek: 

Megnevezés 

Álami 
támogatás 

mértéke 2012 2013 
Változás 
%-a Indoklás 

Rendszeres ellátások      
Rendszeres 
gyermekvédelmi 
támogatása  2 150 -  Járáshoz került 
Kiegészítő rendszeres 
gyvt  75 -  Járáshoz került 
Kiegészítő rendszeres 
gyvt egyszeri  20 -  Járáshoz került 

méltányos rgyvt nincs 1 300   PMH által nyújtott segély 

térítési díjkedvezmény nincs 588 588 100,0  

Ápolási díj alanyi  10 000 -  PMH által nyújtott segély 

Ápolási díj méltányos  6 000   2012. évi teljesítés alapján 

Időskorúak járadéka - 800 -  Járáshoz került 
Lakásfenntartási 
normatív 90% 5 500   PMH által nyújtott segély 

Lakásfenntartási helyi  600 -  2012. áprilisban megszűnt 
Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 80% 13 000   PMH által nyújtott segély 

rendszeres szoc segély 90% 7 000   PMH által nyújtott segély 
Rendszeres ellátások 
összesen  47 033 588 1,3  

Eseti ellátások:      
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Megnevezés 

Álami 
támogatás 

mértéke 2012 2013 
Változás 
%-a Indoklás 

Közgyógyellátás nincs 1 400  - PMH által nyújtott segély 

átmeneti segély nincs 3 000 2 000  2012. évi teljesítés alapján 
Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatás nincs 2 500 2 500 100,0% 2012. évi teljesítés alapján 
Nyugdíjasok karácsonyi 
ajándéka  nincs 4 000 5 000 125,0%  
Mozgáskorlátozottak 
közlekedési támogatása  350 - 0,0% Járáshoz került 

temetési segély nincs 800 800 100,0% 2012. évi teljesítés alapján 

köztemetés nincs 500 500 100,0% 2012. évi teljesítés alapján 

újszülöttek támogatása nincs 1 000 1 000 100,0% 2012. évi teljesítés alapján 

óvodáztatási támogatás 100% 100 100 100,0% 2012. évi teljesítés alapján 

kárpótlás 100% 28 28 100,0% 2012. évi teljesítés alapján 
Eseti ellátások 
összesen  13 678 11 928 87,2 %  
Segélyek 
mindösszesen  60 711 12 516 20,6%  

 
    Ebből kötelező feladat:  6 490 E Ft 
    Vállalt feladat:   6 026 E Ft 
Mint a fenti részletező táblázatok is mutatják, a segélyezési feladat rendkívüli módon átalakult 
a 2013. évre. Egyrészt egyes segélyformák a járáshoz kerültek, másrészt a jegyző által 
nyújtott segélyek a Polgármesteri Hivatal kiadásai közé kerültek. Tovább nehezíti az 
összehasonlítást, hogy míg a 2012. évben még volt arra lehetőség, hogy a segélyek kötött 
felhasználású normatív állami támogatását az eredeti költségvetésben megtervezzük, addig a 
Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint 2013-ban már csak az önrészt (a kifizetett segély 
10, illetve 20%-át) szerepeltethetjük az eredeti előirányzatok között. Az állam által biztosított 
hozzájárulások a ténylegesen kifizetett segélyek leigénylése után kerülnek majd a 
költségvetésbe az évközi módosítások során. 
 

III. Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülre és 
kívülre 

2012. évi eredeti előirányzat:   37 633 E Ft 
2013. évi tervezet:    97 373 E Ft 
  Ebből vállalt feladat:  97 373 E Ft 
Változás %-a:             258,7 % 
 
A működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások tervezése során 
figyelembe vettük azt a koncepcióban megfogalmazott alapelvet, hogy elsősorban azokat a 
szervezeteket kívánjuk támogatni, melyek önkormányzati feladatot látnak el. A nagymértékű 
növekedést az iskolák működtetési hozzájárulása okozza, ami éves szinten 74 820 E Ft. Ha 
ezzel az összeggel korrigáljuk a kiadásainkat, akkor 22 553 E Ft-ra csökkent a nyújtott 
támogatások összege, ami az előző évi ilyen célú kiadások 59,9 %-a. A csökkenést a többcélú 
kistérségi társulás megszűnése miatt megtakarított kistérségi lakosságszám arányos 
hozzájárulás és a szúnyogirtáshoz átadott pénzeszköz csökkenése okozza, bár ez utóbbi 
feladat megmaradt, de az önkormányzat dologi kiadásai között szerepel. További csökkenést 
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jelent, hogy a sport és civil pályázat kiírását a 2013. évben nem javasoljuk a Képviselő-
testületnek az anyagi lehetőségeink figyelembe vétele miatt. 
A működési célú támogatásokat alábbi táblázat részletezi: 
 

         E Ft 
Megnevezés 2012 2013 Változás %-a 

Rendőrség támogatása 300 385 128,3% 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 400 400 100,0% 

Csodabogár óvoda-bölcsődei ellátás 6 000 6 000 100,0% 

Kistérségi lakosságszámarányos hozzájárulás 5 267 0 0,0% 

Kistérségi szúnyogirtás 1 500 0 0,0% 

Hozzájárulás az általános iskolák működtetéséhez 0 74 820  

Helyi buszközlekedés támogatása 3 000 3 000 100,0% 

Testvérkapcsolatok támogatása (önkorm dologiba)    

Lupa Egyesület 700 1 200 171,4% 

Állatmenhely támogatása 200 200 100,0% 

Egészségügyi célra (orvosi ügyelet támogatása) 1 896 1 903 100,4% 

Prevenció támogatása, 2 000 500 25,0% 

Civil pályázat 3 000 - 0,0% 

Innovatív pedagógiai módszerek támogatása 300  0,0% 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 1 000 1 105 110,5% 

Kálvária domb helyreállítása 5 000 2 000 40,0% 

BSC támogatása 1 400 800 57,1% 

BMSE támogatása 4 000 4 400 110,0% 

BUTEC támogatása 200 100 50,0% 

VIDRA SE támogatása 200 360 180,0% 

BTK támogatása 100  0,0% 
Óbuda-Kalász Ritmikus Gimnasztika Torna Club 
támogatása 200 100 50,0% 

BK Vívó Se 0 100  

Sportpályázat 1 000 - 0,0% 

Működési célú átadott 37 663 97 373 258,5% 
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IV. Működési tartalékok 
 
2012. évi eredeti előirányzat:   39 630 E Ft 
2013. évi tervezet:    17 969 E Ft 
  Ebből vállalt feladat:  17 969 E Ft 
Változás %-a:             45,3 % 
 
A működési céltartalékokat az előző évhez viszonyítva az alábbi táblázat tartalmazza: 

          E Ft 

Megnevezés 2012 2013 
Változás 
%-a Indoklás 

Polgármester rendelkezési kerete  4 000 2 000 50,0  

Környezetvédelmi Alap 150    

 Egyéb általános tartalék  35 480 13 830 39,0  

              - pedagógus-díj 320 320 100,0 14/2011.(IV.4.) Ök.r. 

              - közoktatási díj 320 320 100,0 14/2011.(IV.4.) Ök.r. 

                   -eü.díj 320 320 100,0  14/2011.(IV.4.) Ök.r. 

               - köztiszviselői díj  320 - 14/2011.(IV.4.) Ök.r. 
              -díszpolgári cím, BK 
emlékérem 100 100 100,0 14/2011.(IV.4.) Ök.r. 

             - BK. Sportjáért díj 300 300  

14/2011.(IV.4.) Ök.r. 
(200 eFt 
jutalom+járulék+oklevél) 

             - Jó tanuló, jó sportoló 120 120  
14/2011.(IV.4.) Ök.r. 
(díjazása 2 fő részére) 

              - nyári napközi szervezése 3 000 3 500 116,7 kötelező feladat 

Sporttartalék - iskolai kontingens 6 000 - 0,0  
Központosított támogatás lemondás 
  19 -  
Folyamatban lévő peres ügyek 
fedezetére 25 000 8 441 33,8  

Általános működési tartalék  2 139   

Működési tartalékok összesen 39 630 17 969 45,3  

  
Működési kiadások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV) 1 222 829 E Ft 
 

B) Felhalmozási célú kiadások 
 

I. Beruházások 
 
2012. évi eredeti előirányzat:   304 980 E Ft 
2013. évi tervezet:    249 066 E Ft 
  Ebből vállalt feladat:  249 066 E Ft 
Változás %-a:                  81,7 % 
 
Beruházásaink tervezésének figyelembe vettük a költségvetési koncepcióban 
megfogalmazottakat és az önállóan működő intézmények javaslatait. Sajnos valamennyi 
felmerült igényt nem tudunk finanszírozni, ezért minden esetben azokat a fejlesztéseket 
támogatjuk, melyek elmaradása a feladatellátást veszélyeztetné.  
A beruházásokat feladatonként a rendelet tervezet 12 sz. melléklete tartalmazza. 
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II. Felújítások 
 
2012. évi eredeti előirányzat:   5 690 E Ft 
2013. évi tervezet:    9 540 E Ft 
  Ebből vállalt feladat:  9 540 E Ft 
Változás %-a:         167,7 % 
 
A felújításoknál is, ugyan úgy, mint a beruházásoknál, azokat a célokat támogatjuk – 
forrásaink szűkössége miatt – melyek elmaradása a feladatellátást veszélyeztetné.  
A felújításokat célonként a rendelet tervezet 11 sz. melléklete tartalmazza. 
 

III. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 
 
2012. évi eredeti előirányzat:   4 700 E Ft 
2013. évi tervezet:    8 600 E Ft 
  Ebből vállalt feladat:  8 600 E Ft 
Változás %-a:         183,0 % 
 
A felhalmozási célú támogatásokat az alábbi táblázat részletezi az előző évi adatokhoz 
viszonyítva: 
 
Megnevezés 2012 2013 Változás %-a 

Egyházak beruházásának támogatása (  3 000 3 000 100,0 

Bérlakás lemondás 1 000 1 000 100,0 

Védett épületek homlokzat felújítási pályázat 500 1 600 320,0 

Ovi-foci pálya  2 800 - 

Hulladékgazdálkodási Társulás pályázati önrész 200 200 100,0 

Felhalmozási célú átadott 4 700 8 600 183,0 

 
 

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 
(felhalmozási célú) 

 
2012. évi eredeti előirányzat:   3 101 E Ft 
2013. évi tervezet:    2 343 E Ft 
  Ebből vállalt feladat:  2 343 E Ft 
Változás %-a:           75,6 % 
 
A tervezet a munkáltató kölcsön fedezetére 1 843 E Ft, a kamatmentes lakossági kölcsön 
fedezetére 500 eFt-ot tartalmaz. Ezek az összegek a 2013. évi tervezett bevételekkel azonos 
összegben jelennek meg a rendelet tervezetben. 
 

V. Felhalmozási céltartalékok 
 
2012. évi eredeti előirányzat:   85 101 E Ft 
2013. évi tervezet:    50 000 E Ft 
  Ebből vállalt feladat:  50 000 E Ft 
Változás %-a:             58,8 % 
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A felhalmozási célú céltartalékba a 2013. évben 50 000 E Ft pályázati önrészt terveztünk, 
amelynek fedezeteként fejlesztési hitelt állítottunk be bevételi oldalon, tekintettel arra, hogy 
elsősorban európai uniós pályázatokon kívánunk indulni annak érdekében, hogy minél 
magasabb legyen a támogatási intenzitás, s ebben az esetben nem szükséges a hitel 
felvételéhez kormányzati engedély. 
 
Felhalmozási kiadások mindösszesen (I.+II.+III.+IV.+V.) 319 549 E Ft. 
 

C) Finanszírozási kiadások 
 
2012. évi eredeti előirányzat:   27 757 E Ft 
2013. évi tervezet:    31 305 E Ft 
  Ebből vállalt feladat:  31 305 E Ft 
Változás %-a:           112,8 % 
A finanszírozási kiadások között a fennálló hiteleink törlesztő részletei szerepelnek. A 2013. 
évben (március 31-én) kezdjük meg a Szalonka utcai óvodáért kötvény törlesztését, ami 
jelentősen emeli az előző évekhez képest a törlesztési kiadásainkat, ennek egy részét azonban 
ellentételezi az, hogy 2012-ben lejárt a két kisteherautó lízingje, valamint a két viziközmű 
hitel. 
A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 72. §-a szerint az 
állam az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok 2012. december 31-
én fennálló adósságát és annak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét részben 
átvállalja. Településünk adóerőképessége alapján esetünkben 40 % lesz az átvállalás mértéke. 
A konszolidáció az előzetes tájékoztatás szerint 2013. június 30. után fog megtörténni, ezért 
az első két negyedéves törlesztésnél a jelenlegi állománnyal, míg a második félévben a 
csökkentett adósságállománnyal számoltuk mind a törlesztés összegeit, mind a fizetendő 
kamatokat. 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja 
meg a stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és szintén e törvény szerint meghatározott 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét. E jogszabályhelynek való megfelelés érdekében az 
alábbi 1. határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé. A saját bevételek 
meghatározásánál a 2013. évi tervezett összeget vettük figyelembe, emelkedést nem, míg az 
adósságszolgálat meghatározásánál a 2013. évben tervezett 120 102 E Ft összegű 
hitelfelvételt is kalkuláltuk (a rendelettervezet 15. sz. melléklete szerint) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük 
kialakítására és javaslataik megtételére. 
 
1. Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 
szóló 353/2011. (XII.30) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti 
saját bevételét a 2013. évben 770 611 E Ft-ban, a 2014. évben 720 611 E 
Ft-ban, a 2015. évben 720 611 E Ft-ban határozza meg. A Képviselő-
testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 
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eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2013. évben 49 550 
E Ft-ban, a 2014. évben 34 034 E Ft-ban, a 2015. évben 42 040 E Ft-ban 
határozza meg azzal, hogy a tervezett fizetési kötelezettségek 
tartalmazzák a 2013. évben tervezett hitelfelvétel kiadásait is. E 
határozattal egyidejűleg az 59./2012. (III.5) Kt. határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 

2. Határozati javaslat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 
339/2012 (XII.20.) Kt. határozatát és helyette az alábbi határozatot 
hozza: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2013. január 1. napjától 1 fő létszámot biztosít a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi osztálya részére, 2013. január 1 napjától 1 fő létszámot biztosít 
a Polgármesteri Hivatal Adóügyi munkaterületére, valamint 2013. január 
1 napjától 1 fő létszámot biztosít a Polgármesteri Hivatal Építésügyi 
Szolgáltatási Pont működtetésére, a főépítészi feladatok segítésére, a 
tervtanácsi munkák koordinálására és a Helyi Építési Szabályzat 
előkészítésére. 
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az álláshelyek bér és 
járulékai fedezetét 2013. évi költségvetésben biztosítsa.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Rendeletalkotási javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló ../2013. (..) önkormányzati rendeletét. 

 

 
 
Budakalász, 2013. február 5. 
 
 

Rogán László 
Polgármester 

 


