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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt (továbbiakban: Kvtv.) 2011. 

december 28-i ülésnapján fogadta el az Országgyűlés, melyben meghatározta az önkormányzatok által ellátott 

feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat. 

 
Az önkormányzat költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően annak előírásai, követelményei, a 

központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított 

előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. 

 

Önkormányzatunk költségvetésének összeállítására és költségvetési rendeletének megalkotására, az erről történő 

elkülönített információ-szolgáltatásra, az előirányzat gazdálkodására, az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) és (2) bekezdésében 

foglaltakat kell alkalmazni. 

 

Pápateszér-Bakonytamási községek Körjegyzősége 2011. december 31-vel megszűnt, önkormányzatunk  

Bakonyszentiván-Gic-Vanyola községek Körjegyzőségéhez csatlakozott 2012. január 1-ével. Az új 

körjegyzősége elnevezése: Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér és Vanyola községek Körjegyzősége.  

Az államháztartási törvényben foglaltak alapján két önállóan működő intézményünk (Közös Fenntartású Körzeti 

Általános Iskola és a Napköziotthonos Óvoda) költségvetését elkülönítetten kell kezelnünk, de továbbra is 

önkormányzatunk költségvetésének részét kell, hogy képezzék. Ez évtől a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése nem épül be Pápateszér Község Önkormányzatának 

költségvetésébe. 

 

Pápateszér Község Önkormányzatának 2011. november 29-i ülésén a 101/2010. (XI.29.) sz. képviselő-testületi 

határozatával hagyta jóvá az önkormányzat 2012. évre szóló költségvetési koncepcióját. 

 

A jóváhagyott irányszámok alapján elkészítettük 2011. évre szóló költségvetésünket. 

 

BEVÉTELEK 
 

A rendelet-tervezet az önkormányzat bevételeit bevételi forrásonként, a jogszabályi előírások figyelembe 

vételével tartalmazza. 

 

Működési bevételek 

 
Működési bevételek jogcímen 67.322 e Ft került tervezésre az alábbiakban részletezett jogcímekre: 

- Intézményi működési bevételek jogcímen 10.896 e Ft, amely tartalmazza az intézményi 

ellátási díjakat, bérleti díjakat, áfa visszatérülést, kamatbevételeket. 

- Önkormányzat sajátos bevételei 56.426 e Ft. A települési önkormányzatot az állandó lakóhely 

szerint az adózók által 2010. évre bevallott – a NAV által a települési önkormányzat 

közigazgatási területére kimutatott – személyi jövedelemadó 8%-a, valamint a 

jövedelemdifferenciálás mértéke illeti meg (átengedett bevétel), ez az összeg 38.426 e Ft. 

Gépjárműadóból 10.000 e Ft, iparűzési adóból 8.000 e Ft bevételt terveztünk. 

 

Közhatalmi bevételek sor tartalmaz 300 e Ft bevételt, mely az igazgatási szolgáltatási díjak befizetéséből tevődik 

össze. 

 

Támogatások, kiegészítések 

 
A központi forrásból származó legjelentősebb bevétel a normatív támogatás. Ennek alakulása határozza meg 

leginkább az adott év költségvetési lehetőségeit, ez évben 65.769 e Ft összeggel. 

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásait a Ktv tv 3. melléklete tartalmazza. Önkormányzatunk a 

következő jogcímekre jogosult: lakosság sz. üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok: 5.145 e Ft, lakott 

külterülettel kapcsolatos feladatok: 78 e Ft, pénzbeli szociális juttatások: 11.621 e Ft, szociális étkeztetés 1.827 e 

Ft,  közoktatási hozzájárulás: 30.707 e Ft alaphozzájárulás és 8.879 e Ft kiegészítő hozzájárulás. 

 

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (a Ktv. tv 5. melléklete) között 2.097 e 

Ft bevétellel számoltunk, mely tartalmazza  a Prémiumévek-program bevételét.  
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A Ktv. tv 8. melléklete határozza meg a települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásait. 

E címen belül a közoktatási feladatokhoz kapcsolódóan 19.777 e Ft bevételt terveztünk, mely tartalmazza – 

többek között - a pedagógus-továbbképzés támogatását, pedagóguspótlékok kiegészítését, a kedvezményes 

óvodai, iskolai, étkezetés támogatását, a rászoruló tanulók ingyenes tankönyvellátását, a szakmai, tanügy-

igazgatási informatikai feladatok támogatását. 

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen tudjuk visszaigényelni a kifizetett: lakásfenntartási 

támogatás 9o %-át, az ápolási díj 75 %-át, a foglalkoztatás helyettesítő támogatás 80 %-át.  

 

Támogatásértékű bevételek 
 

A támogatásértékű  bevételek jogcímen 17.237 e Ft bevételt terveztünk: 

 a Pápai Többcélú Kistérségi Társulástól az iskolai és óvodai létszámok után 4.289 e Ft illeti 

meg önkormányzatunkat, 

 a TB alapoktól a védőnői szolgálat működtetéséhez  3.755 e Ft bevétel, 

 EU-s pályázati bevétele 1100 e Ft, 

 Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel címén (pl: közmunka támogatása, stb) 6.193 e 

Ft. 

 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 

 
Itt került tervezésre a régi iskolai étkező értékesítésének ez évben realizálódó bevétele, valamint a Dózsa utcai 

egyik szolgálati lakás tervezett értékesítésének összege, együttesen 2.600 e Ft összeggel. 

 

 

 

Pénzforgalom nélküli bevételek 
 

A 2011. évi tervezett pénzmaradványunk 3.754 e Ft.. 

 

Fentiek figyelembevételével a 2012. évi költségvetés bevételi főösszege: 178.856 e Ft. 

 

KIADÁSOK 
 

Kiadásaink alakulását 1.2., 8-12. melléklet, a felújításokat az 5., 6., melléklet mutatja be.  

Kiadásainkat az előző évi teljesítési adatok alapján a várható változások figyelembevételével terveztük meg. 

 

1.) Személyi juttatások és járulékai 
A személyi juttatások jogcímen 35 fő személyi juttatása került tervezésre. A bérkiadásoknál 

bérfejlesztés nem történt. 2012. évben a közalkalmazotti illetménytábla bértételei, a közalkalmazotti 

pótlékalap nem változik. A minimálbér 78.000,-Ft-ról 98.000,-, illetve a középiskolai végzettségűek 

esetében 108.000,-Ft-ra nőtt, a munkáltatói járulékok változatlanul 27 %. Így személyi juttatás címén 

62.281 e Ft, munkaadói járulék jogcímen pedig 15.924 e Ft került tervezésre. 

2.) Dologi kiadások 
A dologi kiadások 2012. évi tervezett összege 43.482 e Ft. Ezen kiadások tervezésénél csak minimális 

emeléssel számoltunk. 

3.) Egyéb működési célú kiadás 
E címen 52.876 e Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza a szociális rászorultság alapján nyújtahtó ellátások 

összegét: 40.580 e Ft értékben. 

4.) Működési célú, támogatás értékű kiadások 
E jogcímen összesen 12.296 e Ft tervezése történt, mely tartalmazza a körjegyzőség működéséhez 

szükséges finanszírozás összegét (11.176 e Ft), a Sportkör, Rendőrség, Egyházközség támogatását is. 

5.) Felhalmozási kiadások 
Felújítási kiadásainkat 2.199 e Ft-tal terveztük, mely magában foglalja a még mindig folyamatban lévő 

világításkorszerűsítés kiadásait, és 2010. évben kiépített kamerarendszer 2011. évi törlesztő részleteit. 

6.) Tartalék 
Költségvetésünk bevételi-kiadási oldalának különbözete: 2094 e Ft a tartalékba helyezhető összeg. 

Ebből céltartalékként 1990 e Ft-ot kezel az önkormányzat, mely a Parkpályázat megvalósításának 

önrészét és a Reflex Egyesület pályázatának önrészét képezi. Általános tartalékba helyezhető 
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mindössze104 e Ft, melyet egyéb kiadásaink fedezetéül használhatunk fel. Ezen összeg teljes egészében 

Pápateszér Község Önkormányzatának tartaléka.  

 

A szakfeladatokon felmerülő összes kiadás 179.762 e Ft. Ennek jelentős hányadát teszik ki az iskolai és az 

óvodai szakfeladatokon szereplő összegek. Sajnos az állami támogatások ez éven sem nyújtanak fedezetet az 

intézmények működési kiadásaira. Az óvoda kiadásai 7.738 e Ft-tal az iskolai kiadásai 18.053 e Ft-tal haladják 

meg az őket megillető bevételeket. Ezt a jelentős különbözetet – 25.791 e Ft – természetesen egyéb, más célra 

kapott támogatásokból tudja önkormányzatunk fedezni.  

 

Összes költségvetési kiadásunk: 178.856 e Ft. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy Pápateszér Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetését a 

rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Pápateszér, 2012. február 3. 

 

 

         Szalczer György 

         polgármester 

 


