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Indokolás 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A KÖLTSÉGVETÉS STRATÉGIAI  CÉLJAI  ÉS  KERETEI 

 

A rendelettervezet készítésére vonatkozó központi és helyi szabályozás: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata a 2013. november 30-án kelt 191/2013. (XI. 20.) és az azt 

módosító 4/2014. (I. 22.) Kth. számú határozatával elfogadta a 2014. évi költségvetési 

koncepciót. A költségvetés tervezése során figyelembe vettük a koncepcióban 

megfogalmazottakat, valamint a 218/2013. (XII. 18.) Kth. számú határozatot, mely a 2014. 

évi helyi díjtételekre vonatkozik, a helyi adókról szóló 14/1991. (XI.30.) számú és az azt 

módosító 29/2013. (XI.25.) önkormányzati rendeletet és az 5/2014. (I.22.) Kth. számú 

határozatot, a rendőrségi együttműködés meghosszabbítására vonatkozóan.   

 

A tervezet tartalmazza a Magyar Államkincstártól kapott normatív támogatás összegét is.  

 

A költségvetés összeállítása során további alapelvként érvényesültek: 

- a költségvetési koncepcióról szóló határozatban foglaltak érvényesítése,  

- a kötelező feladatellátás biztosítása, az intézmények működtetése a takarékossági elvek 

további megtartása mellett, 

- a folyamatban lévő beruházások folytatása, határidőben történő befejezése, 

- fejlesztési kiadásokra irányuló Képviselő-testületi döntések anyagi vonzatainak beépítése a 

költségvetés tervezetébe. 

 

Fentiek alapján Felsőzsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésére készített 

javaslatot az alábbiak szerint terjesztem elő: 

 

A tervezés során a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 

CCXXX. törvény rendelkezéseit vettem figyelembe, mely rögzíti: 

 

- a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának, az önkormányzatok által 

beszedett más bevételeknek a szabályozását,  

 

- azokat a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat, 

amelyeket meghatározott feltételek teljesítése esetén év közben igényelhetnek az 

önkormányzatok. 

 

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza: a helyi önkormányzat költségvetési évben 

teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét.  A 

költségvetési bevételeket és a költségvetési kiadásokat pénzforgalmi szemléletben kell 

számba venni.  

A bevételi és a kiadási előirányzatok működési költségvetés és felhalmozási költségvetés 

előirányzat-csoportokra tagozódnak.  

A működési költségvetés a kiadási előirányzatokat személyi juttatások, munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és 

egyéb működési célú kiadások bontásban tartalmazza. A felhalmozási költségvetés 
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beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (kiemelt előirányzatok) szerinti 

bontásban tartalmazza a kiadási előirányzatokat. 

 

A bevételi és kiadási előirányzatokat a Kormány rendeletében foglalt kiemelt előirányzatokra 

kell bontani. 

2014. január 1-től a kiemelt előirányzatok a Kormány rendeletében meghatározott részletes 

előirányzatokra (rovatra) kell bontani, melyek egységes rovatrendet képeznek. 

   

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:  

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, 

- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, 

valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 

kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.  

 

Itt szeretném jelezni a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy 2014. január 1-től jelentősen 

megváltozott az államháztartás önkormányzati alrendszer számviteli elszámolása, ennek 

következtében a beszámolás rendje is. Az eddigi pénzforgalmi szemléletű számvitel és 

beszámolás mellett a pénzügyi számvitel keretében 2014. januártól bevezetésre került az 

eredmény szemléletű könyvvezetés és beszámolás. A gazdálkodási év végén a 

vállalkozások összköltségtípusú eredmény kimutatásával megegyező eredmény kimutatást 

kell készíteni. Az eredmény kimutatásban eredményt rontó (veszteséget keletkeztető) 

tételként kell elszámolni pl. az értékcsökkenési leírást, az előzetesen felszámított és le nem 

vonható általános forgalmi adót, az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott 

támogatásokat, térítésnélküli átadások könyv szerinti értékét.  Megjegyezni kívánom, hogy az 

értékcsökkenési leírás évi összege 74 M Ft, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 

értéke pedig 18 M Ft volt 2013. évben.  

 

A költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú hiány nem tervezhető. 

 

A tervezési munka során a költségvetési szervek adatszolgáltatásaiból történt a költségvetési 

tervezet összeállítása.  

A költségvetési tervezet szerkezete megfelel a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 

előírásainak. A rendelet-tervezetben tervezés során figyelembe vételre került: 

 

- a személyi juttatások és járulékok tekintetében a szerkezeti változások, a jubileumi 

jutalmak előző évet meghaladó összege, a közalkalmazottak és köztisztviselők soros 

előlépésének hatása, a minimálbérre, garantált illetményre történő kiegészítés. A 

köztisztviselők részére csak a költségvetési törvényben szabályozott mértékű cafetéria 

juttatás került megtervezésre, a közalkalmazottak részére ilyen jellegű juttatás nem 

került beépítésre. A képviselők tiszteletdíját, valamint járulékát teljes évre 

megterveztük. A köztisztviselők részére megtervezésre került a Magyarország 2014. 

évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (3) pontja 

szerint a fizetési számlához kapcsolódóan az egy foglalkoztatottnak havonta adható 

bankszámla hozzájárulás összege (1.000 Ft/fő/hó).  

A közhasznú foglalkoztatásra nem terveztünk bér és járulék kiadást, a jelenleg 

megkötött támogatási szerződések alapján az év első felében 100 %-os a támogatottság 
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ezen foglalkoztatottak részére. További időszakra nem ismert még sem a 

foglalkoztatotti létszám, sem pedig a támogatottság mértéke sem.  

 

A Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői munkakörben jelenleg 20 fő 

köztisztviselő dolgozik, valamint 2 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó. A 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

szerint az engedélyezett létszám felső határa a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati 

Hivatal tekintetében 24,5 fő lehet. A költségvetés tervezete e létszám 

figyelembevételével került megtervezésre.  

 

- a dologi kiadások valamennyi gazdálkodó esetében a 2013. évi szinten került 

megtervezésre.  A 2013. évről áthúzódó feladatok miatti kiadások (pl.: AVE szemétdíj 

9 M Ft) nem került a dologi kiadások között megtervezésre, azok a 2013. évről 

készített zárszámadás során kerülnek kimutatásra a kötelezettséggel terhelt maradvány 

felosztásánál.  

 

Eddig a kisértékű tárgyi eszköz beszerzések a dologi kiadások között kerültek 

megtervezésre és elszámolásra. 2014. januártól életbelépő számviteli 

jogszabályváltozások miatt a kisértékű tárgyi eszközöket is felhalmozási 

kiadásként kell megtervezni és elszámolni.  

 

2013. évben zajlott az állam általi adósságkonszolidáció I. üteme, mely szerint a 2008. 

évben kibocsájtott kötvény 2012. december 31-én fennálló állományának 50 %-át az állam 

átvállalta. Jelenleg történik (február 28-ig be kell fejeződnie) az adósságkonszolidáció II. 

üteme, mely szerint a Magyar Állam rendezi az önkormányzat 2013. december 31-én 

fennálló adósságállományát, mely önkormányzatunk esetében 1 772 850 CHF. Ez azt 

jelenti, hogy a tervezés munkafolyamata során már nem történt sem tőketörlesztő 

részletre, sem pedig kamatfizetésre tervezés.  

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI 

 

 

A BEVÉTELEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA 

 

A tárgyévi költségvetési bevételek tervezett főösszege 986 636 E Ft. 

 

A működési költségvetési bevételek közé beépült az államháztartáson belülről kapott 

működési célú támogatás, a közhatalmi bevételek, a működési bevételek és az átvett 

pénzeszközök. Az államtól kapott normatív támogatás összege a lakosságszám csökkenése és 

az iparűzési adóerőképesség beszámítása miatt alacsonyabb a 2013. évitől, közel 7 M Ft-tal.  

2014. január 1-től Felsőzsolca Város Önkormányzat normatív támogatása között került 

megtervezésre és finanszírozásra a Sajópálfala Községgel a Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozása miatti támogatás, melynek összege 12 M Ft. A közhatalmi bevételek tervezésekor 

közel 32 M Ft csökkenéssel számoltunk, mivel a Képviselő-testület a magánszemélyek 

kommunális adója, az építményadó és az iparűzési adónemek adómértékének csökkentéséről 

döntött. 

Megtervezésre került a Rendezvények Háza terembérleti díj bevétele (7 M Ft), a GAMESZ 

működéséből és szolgáltatás nyújtásából történő bevétel. A tervezés során 2014. évre nem 
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vettük figyelembe a Megyei Kórháztól várható bevételt, mivel a szerződés 2013. december 

31-ével lejárt, az újabb megkötésére vonatkozóan még nincs tudomásunk.  

 

Felhalmozási bevétel: telek- és földértékesítés bevétellel az ingatlanpiac jelenlegi helyzete és 

az értékelés bizonytalanságára tekintettel nem terveztünk. Számba vettük azonban a 2013. 

évről áthúzódó meg nem fizetett gátépítéssel érintett ingatlanok kisajátításának összegét, 

közel 8 M Ft összegben, valamint a MIVÍZ Kft.-től kapott koncessziós díj tervezett bevételt 

19 M Ft összegben. A koncessziós díj nyújt fedezetet az Ongai szennyvízátemelő felújítására.  

A bizonytalan teljesülés miatt a tervezés során nem került figyelembevételre került az FVSC-

nek nyújtott kölcsön és a FIZ Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérülése. 

 

 

A KIADÁSOK VÁRHATÓ ALAKULÁSA 

 

Az önkormányzat 2014. évre tervezett költségvetési kiadásainak összege: 986 636E Ft.  

 

Működési kiadások vonatkozásában megtervezésre került a költségvetési szervek személyi 

juttatása, ezek járulék-kiadása, a dologi kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb 

működési célú kiadások.  

  

Az egyéb működési célú kiadások között került megtervezésre 2013. évi szinten a Zsolca 

TV Kft., az Egyesületek Háza fenntartási támogatása és a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 

támogatása.  

Képviselő-testületi döntés értelmében megtervezésre került a Kerékpársport támogatása 100 E 

Ft és a Megyei Rendőrkapitánysággal való együttműködésre vonatkozóan 500 E Ft.  

2013. július 1-ével alakult a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás. Ennek keretében működik a Családgondozó Központ, mely kötelező önkormányzati 

feladatokat lát el. Az államtól a feladat ellátására kapott normatív támogatás nem fedezi a 

működéshez kapcsolódó feladatellátást, ezért az önkormányzatnak és a társult 

önkormányzatnak a működési hozzájárulást kell biztosítania. Jelen számításaink szerint ez 

7 056 E Ft. Itt került megtervezésre a Bursa Hungarica pályázat önkormányzatot érintő 

kiadása 1 300 E Ft összegen. Tartalék tervezése nem történt.  

 

Felhalmozási kiadás csak a 2013. évről áthúzódó pályázathoz kapcsolódóan, valamint a 

Képviselő-testület döntése alapján 2014. évre jóváhagyott fejlesztésekre vonatkozóan történt 

tervezés, nevezetesen a Pénzügyi számítógépes program vásárlására 2 M Ft, az Ongai 

szennyvízátemelő felújítására 15 M Ft és Informatikai eszközbeszerzésre 5 M Ft.  

Az előzőekben már jelzett számviteli változás miatt itt kell megtervezni az úgynevezett 

kisértékű eszközbeszerzés összegét is. 

 

Az alábbi pályázatokra vonatkozóan történt tervezés: 

TÁMOP 4.3.1. Krisztina Óvoda fejlesztés 

ÁROP 5.1.3. Felsőzsolca-Arnót kerékpárút 

Közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatra kapott beruházási összeg (GAMESZ). 

 

Önkormányzatunknak elbírálás alatt lévő pályázata is van, mely100 %-ban támogatott, az 

ÉMOP-3.1.2/F-13. Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések. Összköltségvetése 301 M 

Ft, mely önerőt nem igényel. Támogatási szerződés megkötésére még nem került sor, így sem 

bevételi oldalon, sem kiadási oldalon nem történt tervezés.  
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Egyéb felhalmozási kiadásként nem került megtervezésre a FIZ Kft. fennálló tartozása miatti 

további fizetési kötelezettség 7 M Ft. Ez a 2013. évi zárszámadást követően a kötelezettséggel 

terhelt maradvány kimutatásakor történik. 

 

A költségvetésben a tervezett bevételek és a tervezett kiadások összevetése után működési és 

felhalmozási hiány nem mutatkozik. A rendelettervezetben figyelembe vételre került a 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. 

mellékletében a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai. Önkormányzatunk 2014-ben is 

élni kíván a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatás pályázati lehetőségével. Ezen címsoron 37 M Ft bevételt szeretne realizálni az 

Önkormányzat. 

 

 

A költségvetés végrehajtása során követendő eljárások 

 

 

Prioritást kell biztosítani a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatok végrehajtásának, az 

intézmények zavartalan működési feltételeinek biztosításának. 

Az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatellátást. 

 

Az év közben jelentkező fejlesztési pályázati lehetőségeknél azokat kell elsősorban előnyben 

részesíteni, melyek önrészt nem igényelnek és a későbbiek során alacsony működtetési 

költségűek.  

 

A kötelezettségvállalások során figyelemmel kell lenni a bevételi tervszámok alakulására, 

csak a bevételek teljesítését követően kerülhet sor kötelezettségvállalásra.  

Kötelezettségvállalásra minden esetben csak a pénzügyi ellenjegyzést követően kerülhet sor. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 115. § (1) 

bekezdése értelmében: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-

testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.”  

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat 2014. évi 

költségvetés tervezetét vitassa meg, és alkossa meg az erre vonatkozó önkormányzati 

rendeletét. 

 

Felsőzsolca, 2014. január 26. 

 

 

 

 

         Dr. Tóth Lajos 

           polgármester 

   

 

 


