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Tárgy: Az Önkorm ányzat 2OO7 . évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testtilet 2008. április 17-i testtileti ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2007. évi zárszámadáséű'nz a szöveges beszámolót az alábbiakban teszem
*egi.
Az Önkormányzat 20a7.évi bevételei 563.236 ezer Ft összegben 102,7 oÁ-al. a kiadások,
pedig 5l6.1 80 ezer Ft-ban 93,5 oÁ-al teljestiltek a módosított előirányzalboz képest.
Az eredeti előkányzathoz viszonyítva a bevételek III,8 oÁ-kal, a kiadások, pedig 102,5 oÁ-kal

teljesültek az elmult évben.
A működési bevételekbőI atétítési díjak összege csökkent az eredeti előirányzathozképest, az
ÁFA bevételek viszont az ingatlan értékesítés miatt növekedtek.
Az iparúzési adó 16.230 ezet Ft-tal, a gépjármúadó, pedig 2.159 ezer Ft-ta| tóbb az eredeti
elóirányzatnál.
Az Önkormányzat évek őta jelentős működési fonáshiány mellett gazdálkodik és
rákényszenilt' hogy felhalmozási bevételeit részben működésre fordítsa.
Az onkormátyzat 2007-ben (év közben) vezette be a kommunális adót, hogy a település
fejlesztéseinek felhalmozási kiadásait tudja ftnanszírozni. Ebből az adőből az elmúlt évben
5.43Í ezer Ft bevétele volt az Önkormányzatnak.
A költségvetési támogatásokon belül a normatív állami támogatás egyrészt növekedett,
másrészt csökkent a következők miatt:

- aZ Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulőIétszáma
folyamatosan csökken,

- az Önkormány zat 2007 . augusztus 3I . hatá|lyal költségvetési szervként a bölcsődei és
óvodai feladatok ellátására létrehozta a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsődét.
(Korríbban ezeket a feladatokat - közoktatási (feladat-ellátási) megállapodás alapján -
a Stingl Vince Szociális és Kulturális Alapítvány Óvodája és Bölcsődéje látta el).

A költségvetési támogatásokon belül az Önkormrínyzat 3.0OO ezer Ft többlet bevételhez jutott

,,A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása'' jogcímen, valamint 15.216
ezerFt_hoz az ONHIKI tiímogatás jogcímén.
20O7-ben az Önkormányzat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait Kislőd,
Városlőd, Csehbánya, Szentgál, Márkó' Hárskut, Bánd Önkormányzata által közösen
létrehozott Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot
fenntartó tiírsulása ittján látja el. A csatlakozó települések nem tudták volna önállóan,
szakszeruen ellátni a feladatokat, továbbá a feladat ellátáshoz 6.316 ezer Ft többlettámogatást
kapott a gesztor, Herend Önkormányzata aVeszprémi Kistérségi Tarsulástól.



A Herendi Általá''os Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt a herendi, bándi,
márkói, és harshíti Önkormányzatok által létrehozott intézményfenntartó társulás működteti.
A társulás az intézmény fenntartásához l2.I20 ezer Ft kistérségi támogatásban részesült, igy a
Herendi Önkormányzat részéről az intézmény fenntartása kevesebb saját forrást igényelt.
2007-ben valósult meg a Petőfi és Kereszt utcai útburkolat felújítása, amihez 3.930 ezer Ft
TEUT támogatást kapott az Önkormányzat.
Az AVoP LEADER+ támogatás keretében ágapitő berendezést vásároltunk, a támogatás
összege 1'.782 ezer Ft volt. IJgyanezen beszerzéshez pályázat alapján a Veszprém Megyei
Önkormányzat 653 ezer Ft összeget biztosított önerőt kiegészitő támogatásként.
A Herendi Német Kisebbségi Önkormányzat 2OO7. évben a Német Belü_gyminisztéium áital
biztosított forrás terhére kiírt két pályázaton is eredményesen szerepelt. osszességébet 6.394
ezer Ft támogatáshoz jlstott, amelyből szociális feladatok eLlátásához 1 db opel Vivaro
gépjárművet és ifiúsági klub felszereléséhez3 db számítőgépet vásároltak.
Az Önkormányzat 18.042 ezer Ft értékben ingatlant értékesített, és 3.560 ezerFt célhitelt vett
fel a felhalm ozási kiadásainak fedezésére.
Az Önkormányzat eddig felsorolt bevételei, a folyamatos takarékoskodás és racionális
intézkedések megtétele mellett biztosították az intézmények zavartalan működtetését. A
működési kiadások eredeti előirányzatríhoz képest a tálmogatások és pénzeszköz átadások
teljesítése jelentősen megváltozott, illetve növekedett, mivel az év elején úgy terveztük, hogy
a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervként történő működésére már
2007. július 1. napjával sor kerül, ezért a támogatás biztosítását és a működési kiadásokat
(személyi, járulék és dologi kiadások), félévre tervezttik. A feladatok átvétele és az intézmény
létrehozása azonban csak 2007. auguszfus 31. napjával valósult meg' így a támogatásokat
időarányosan nyolc hónapra kellett az addig bölcsődei és óvodai feladatokat eIIátő
közalapítványnak átadní, ugyanakkor a koltségvetési szervműködtetéshez szükséges
eredetileg tewezett kiadásokat le kellett csökkenteni. A költségvetés működési kiadásainak
szerkezetét a fenti feladat átvétel j elentősen befolyásolta.
A felhalmozási kiadások keretében az Iskolai szak<rnu fejlesztés terhére szofuert és
számitőgépeket vásároltunk 912 ezerFt összegben, ágapntő berendezést szereztiink be 3.960
ezet Ft összegben, a PetőÍi és Kereszt utca útburkolat felújítását elvégeúnk 8.264 ezer Ft
cisszegben, a Tornacsamok tető javítását elvégeztettük 526 ezet Ft összegben, aZ

autóbuszvárót felújíttattuk 720 ezer Ft összegben, és az iskolai kerékpár-tárolót elkészíttetttik
266 ezer..Ft összegben . Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladók-
kezelési onkormányzatiTársulás részére a szilárd hulladéklerakó rendszer kiépítéséhez 2.572
ezer Ft összeget adtunk át.
Az elmúlt évben az intézmények flitéskorszenísítésére felvett célhitel tőke törlesztése 3.375
ezer Ft volt.
Az Önkorm ány zat 20 07 . decemb er 3 l - én 4 6 .2 62 ezer F t p énzmar adv árlny al rendelkezett.
Apénzmaradványból

- 7.74I ezet az előző években képződött lakásértékesítésből származő bevétel, ami csak
lakáscélú kiadásra fordítható,

- 16.557 ezer Ft a felhalmozási bevételek maradványa (kommunális adó és
ingatlanértékesítés bevétele), amit a következő évek felhalmozásai kiadásaihoz
tartalékolt,

- a toviíbbi 19.964 ezet Ft, pedig kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a
sz1létrd hulladéklerakó rendszer 2008. évíbeftzetési kötelezettségére 4.593 ezer Ft, és a
korábbi években folvett célhitel tőketörlesáésre 15.371 ezer Ft.

A korábbi években az Önkormányzat jelentős folyószámlahitelt vett igénybe, amelyből
minden év elején az elóző évi működési hitel került visszafizetésre.



Az Ónkormányzat hitelállománya, arrit a felhalmozási kiadásaihoz vett fel a következők
szerint alakult:

- 2002-ben felvett célhitel álÍománya2007. december 3l-en 87.500 ezetFt
- 2006-ban felvett célhitel, azintézmények fiitéskorszenísítésére 25.385 ezerFt
- 2007-ben a Petőfi és Keresá utca útburkolat felújításához felvett célhitel 3.559 ezetFt

Az összes hitel állomány 116'444 ezer Ft, amelyből 2008. évben ftzetendő tewezet
tőketörlesá és 29 .087 ezer Ft lesz.
Az Önkormányzat vagyona az elmult év végére csökkent. Az immateriális javak l.283 ezer
Ft-ról 724 ezer Ft-ra csökkentek, mivel a beszerzések ellenére több volt a nullára leíródott
elhasználódott elem.
A tárgyi eszközök összes értéke 15 .648 ezer Ft-tal csökkent, ezen belül az ingat|anok értéke a

ftildterületek eladása miatt és az épitmények körében a nullára leírt eszközö|<hoz történő

átv ezetés miatt 22.03 4 ezer Fttal csökkentek.
A járművek értéke a Német Kisebbségi Önkormányzat által vásarolt gépjármű miatt, a
folyamatban levő beruházások aberuhézáts folyatása miatt növekedett.
Az értékpapír állománya kis mértékben növekedett az elmult évben.

Az Önkormttnyzat ,,A helyí önkormúnyzatokról" szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A $-a
alapján könywizsgdlatra kötelezetí Á fiiggetlen könywízsgálóí jelentést a rendelethez
mellékletük
Kérem a Tisztelt KépvÍselő-testüIetet, how a 2007. évi iinkormánvzatí kijltséwetés
végreh aitásúról szóló beszám olót m eetárwalni és elfoeadní szíveskedi ék.

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testtilete a
könywizsgálónak a 2007. évi költségvetési beszámolóhoz adott
jelentését tudomásul veszi. A Képviselő-tesftilet utasítja a
polgármestert, hogy a könywizsgálói záradéI<ka| ellátott 2007 '

évi egyszenísített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános
kozzétételéről a Belügyi Közlönyben valamint a
könyl.vi z s g álatr ől ké szitett j e lenté snek az n\larni S zámvevő szék
r észére való megküldéséről gondoskodj on.
Felelős: polgármester
Hatáidő : 2008. június 3 0.

Herend, 2008. április 9.

Tisztelettel: /, ,-
I(_- r i\:^

Vajai László
polgármester'

*A korúbban kikiildött előterjesztéshez
aláhúztuk és ddlt betűíkkel jelöltiik.
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képest módosult, illetve kiegésziilt szövegrészt


