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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Országgyűlés 2013. december 17. napján elfogadta Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük az 
önkormányzatunk feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése 
során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben 
meghatározott előírásokat. 
 
A tavaly január 1. napjától hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési 
önkormányzatok számára. A feladatok egy jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-
tól, a települési önkormányzatok a helyi feladatszervezési döntéseket igénylő 
közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, míg a megyei önkormányzatok a 
területfejlesztés kulcsszereplői lesznek.  
Az államigazgatási feladat- és hatáskörök jelentős része a járási kormányhivatalokhoz kerül. 
 
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az 
önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a 
közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. 
 
Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok: 

– településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, 
kéményseprés, stb.), 

– óvodai ellátás, 
– szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
– egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését 

célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), 
– kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), 
– helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), 
– lakás- és helyiséggazdálkodás, 
– honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, 
– közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 
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– helyi közfoglalkoztatás, 
– helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, 
– sport, ifjúsági ügyek, 
– nemzetiségi ügyek,                                             
– helyi közösségi közlekedés biztosítása, 
– hulladékgazdálkodás, 
– távhőszolgáltatás, 
– kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési 

lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. 
 

További törvényi lehetőségek a helyi önkormányzati feladat-telepítésre: 
– törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat 

ellátását is előírhatja, 
– törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a 

finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is 
elláthat, 

– a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek 
ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként 
vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. 
Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a 
célra biztosított külön források képezhetik. 

 
A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és a 2014. évi 
költségvetési koncepciójával, melyben a megfogalmazott alapelvek az önkormányzat 
legfontosabb céljait tükrözik.   
 
A 2014. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 
 

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 
3. A szociálisan rászorultak támogatása. 
4. Az elindított beruházások megvalósítása, ehhez a forrás biztosítása. 
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés. 
6. Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati 

feladatok ellátásában. 
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 

megteremtése.  
 
A 2014. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 333.529 ezer Ft, melyet a 
finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 50.000 ezer Ft-tal egészít ki, így 
összesen 383.529 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely gyakorlatilag azonos az előző 
évi eredeti (384.541 eFt-os) előirányzattal.  
 
A 2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati 
feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó 
feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel jelenleg nem 
számolhatunk.  
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A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 
önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. 
A bevételek stagnálása ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok 
körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és 
személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az önkormányzat tervezett 
bevételének döntő részét teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település 
fejlesztésre) jelenleg nem tervezhető forrás, ezek a 20.000 eFt-os céltartalék pályázati 
önrészként történő felhasználásával teremthetők meg.  
Az önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2014-ben is jelentős 
támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára. 
  

 
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése: 
Önkormányzatok működési támogatásai: 159.545 eFt, 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 99.379 eFt, 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft, 

Közhatalmi bevételek: 38.350 eFt, 

Működési bevételek: 24.695 eFt, 

Felhalmozási bevételek: 0 Ft, 

Működési célú átvett pénzeszközök: 560 eFt, 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 12.000 eFt, 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 0 Ft 

Belföldi értékpapírok bevételei: 0 Ft 

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 50.000 eFt, 

Finanszírozási bevételek: 0 Ft, 

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 Ft. 
 
A 2014. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 377.829 ezer Ft, melyet a 
finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 11.591 ezer Ft-tal egészítenek ki, így 
összesen 383.529 ezer Ft kiadással számoltunk, ami 1,012 millió forinttal elmarad az előző 
évi eredeti előirányzattól. 
Az önkormányzatnál és a Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a tervezet szerint 
15, illetve 11 fő, míg tavaly ugyanez a létszám 19 és 11 fő volt.  A közfoglalkoztatás 
keretében történő foglalkoztatásban – bár jelenleg még sok a bizonytalanság – éves átlagban 
72  fővel számoltunk.  
Az önkormányzat a Dám Önkormányzati Társulásban továbbra is részt vesz, melynek 
fenntartásához 1.058 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni. A településen működő 
nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz – az eddigiekhez hasonlóan – hozzájárul 
100-100 ezer Ft összeggel, továbbá biztosítja a működés feltételeit.  
 
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: 
Személyi juttatások: 137.933 eFt. 
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Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.377 eFt, 

Dologi kiadások: 77.495 eFt 

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.000 eFt, 

Egyéb működési célú kiadások: 85.874 eFt, 

Beruházások: 0 Ft, 

Felújítások:  0 Ft, 

Egyéb felhalmozási kiadások: 150 eFt, 

Finanszírozási kiadások: 5.700 eFt. 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás 
várható következményeit. A költségvetési rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának 
megállapításai az előterjesztéshez csatolásra kerültek. 
 
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.  
 
A költségvetés tervezetét megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
Pénzügyi és Általános Bizottság. 
 
A bizottsági véleménnyel egyezően javasolom a képviselő-testületnek a mellékelt 
költségvetési rendelet megtárgyalását és elfogadását. 
 
 
 
Hőgyész, 2014. február 18. 
 
 
                                                                                                            Botta György 
                                                                                                             polgármester 
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