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Tisztelt Képviselő-testtilet !

Az állanháatartásről szőlő 1992. évi XXXVIII. törvény 82.$-a a|apján az onkormányzat
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-
testtiletet.
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételének főösszege 597.674 ezer Ft volt' ebből
vóglegesen elszámolható bevétel 596.606 ezer Ft. A véglegesen elszámolható bevételek nem
tartalmazhatják a kiegyenlítő, fiiggő és átfutó bevételeket.
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének összes kiadása 607.287 ezer Ft volt, ebből
végelegesen elszámolható kiadás 609.346 ezer Ft. A kiegyenlítő, ftiggő, átfvtő kiadások
összege 2.059 ezerFt az elmtilt évben.

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok ellátásával végezte a
tevékenységét az elmúlt évben. A kötelezően ellátandó feladatokat saját intézményei révén
vagy társul ás létr ehozásáv al bizto sította.
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az alábbi feladat ellátások valósultak meg az
elmúlt évben:

- Közutak, hidak üzemeltetése, karbantartása, és településtisztasági feladatok,
- Városi kábelTV rendszer ftnanszirozása,
- |aját és bérelt ingatlanok hasznosítása,
- onkormányzati igazgatási tevékenység, ezen belül a Polgármesteri Hivatal,

tizemeltetése, az önkormrányzat egészére kiterjedő díjak, biztosítások, adók rendezése,
képviselői tiszteletdíj ak elsziímolása,

- Támogatások, pénzeszkózátadások elsziímolása,
- Népszavazássalösszefiiggő feladatok elszámolása,
- Városüzemeltetési, város és községgazdálkodási feladatok,
- Köztemető fenntartás, Állategészségügyi, Kozvilágítási feladatok,
- Hitelek,kölcsönökelsziímolása,
- Gyermek és ifiúságvédelemmel kapcsolatos feladatok,
- Rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés feladatai,
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A Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetése

Az eredeti és módosított kiadási és bevételi előirányzat csökkent' mivel az év elején 80.780
ezer Ft ingatlanértékesítésből származő bevételt és azonos összegű célhitel tőketörlesztést
terveztÍink, de az év végéig eZ nem valósult meg.

Az onkormányzat az egészségugyi alapellátást az országos Egészségbiztosítási pérutar
ftnanszirozással, illetve önkormányzatí sqán forrás biztosításávalLát1a el. Ennek keretében
háziorvosi, héui gyermekorvosi, és védőnői szolgálatot működtet, valamint megvalósítja az
iskola egészségügyi ellátást. Az ügyeleti ellátást, a Veszpróm Megyei Jogu Város
onkormányzatával kötött megállapodás alapján, költség ltozzájÍnúás ellenében aZ

Egészségtigyi Alapellát ási Intézmény v égzí.
Az egészségügyi ellátás 2008. évi kiadásai és bevételei

ezer Ft-ban

MEGNEVEZES
EREDtrTI
próInÁNyznr

vrÓoosÍrorr
Rr-őrnÁNYz,lr

TULJESTI'ES
2008.
DECEMBER 31-
IG

Teljesítés
oÁ-a Létszám

Kiadások összesen 30.706 31.051 30.488 98,2oÁ 7tő
Bevételek összesen 30.706 31.0s 1 30.488 r00%
- OEP finanszkozás 24.000 25.619 2s.619 r00%

Bémolitikai tamos. 94"1 947 r00%
- Intézményi működési
bevéte1

2.160 880 862 98%

- onkormánvzati forrás 4.s46 3.605 3.0ó0 84.9%

Az egészséghéa' mint saját ingatlan karbantartása és üzemeltetése a saját bérelt
ingatlanhasznosítás keretében történt.

A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálati feladatokat Bánd, Csehbánya, Hárskút' Herend,
Kislőd, Márkó' Szentgál, Városlőd önkormányzatok kozigazgatási területén láttuk el az
elmúlt évben társulási megállapodással. 2008. évben az intézmény folyamatosan működtette
a pszichológiai ellátást is.

Herend KörnyékÍ Onkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2008.
évi kiadásai és bevételei

ezer Ft-ban

MEGNEVEZES
EREDETI
oLŐrnÁl{yzlr

nnÓnosÍrorr
nr,ciInÁNyzar

TELJESITES
2008.
DECEMBER 31-
IG

Teljesítés
o/o-z Létszám

Kiadások összesen 16.170 16.680 16.484 98,8oÁ 5fő
Bevételek összesen t6.170 16.680 16.484 00%
- Költséevetési támosatas 9.600 9.ó00 .9.600 00%
- Bémolitikai támos. 530 531 00%
- Kistérsési támosatás 6.283 6.283 6.283 00%

ezer Ft-ban

MEGNEVEZES
EREDETI
tlŐtnÁNyzar

MODOSITOTT
EI,OIRANYZAT

TELJESITES
2008.
DECEMBER 31-
IG

Teljesítés
oÁ-a Létszám

Kiadások összesen 286.896 254.793 253.732 99.6% 41 fő
Felhalmozási kiadások 6.500 13.792 11.901

Bevételek összesen 293.396 268.765 26s.363 95,2oÁ

- Költsésvetési támoeatiís 40.419 65.951 65.950 100o/o

- Működési célra átvett oénzeszköz 4.280 9.453 1 0.1 90 I0'7,8%
- Nyitó penzkészlet (61.358 )-ből p,érumart

45.251) és záró oerzkészld' (6.494)
9.613

- Onkormiányzati fonás adók' sajátos bevet{

előz(5 év i oénzmar ady imy
248.697 t93.361 179.610 92,9%



- Működési célra áfrett
pénzeszközök

50 70 70 100%

- onkormánvzati forrás 237 t97 %

A költségvetési támo9atásra és a kistérségi támogatásra az intézmény ellátási körzetébe
tartoző összes állandő lakosok száma alapján jogosult a gesztor önkormányzat. A hét
település feladat ellátása a társulás létrejöttével gazdaságosabban oldható meg.

Az idősek klubja költségvetésének keretében az önkormányzat az elm'űlt évben házi
segítségnffitást, szociális étkeztetést és az idősek nappali ellátását valósította meg.
2008. évben az idősek klubjanak 20 db ferőhelyét átlagosan 15 fo vette igénybe. A szociális
étkeáetést 28 fő igényelte, a báni segitségnyujtást pedig 9 főnél látták el.

Idősek Klubja 2008. évi kiadásai és bevételei

Az eredeti eIőirányzathoz képest a módosított terv és teljesítés jelentősen megnovekedett,
mivel egy dolgozó a gyermekápolásra kapott flzetés nélktili szabadságát megszakította,
valamint a szociális étkeztetés szakfeladat költségeinek elszámolása is megváltozott.
A korábbi években a szociális ellátások szakfeladaton került elsziámolásra az idosek szociális
étkeztetése mint szociális juttatás. 2008. évtől az étkeztetés térítési diját az önkormányzat
rendeletben köteles megállapítani, am1hez a költségeket pontosan meg kell tudni határozni.
Ez&. ezen a szakfeladaton kell kimutatni a továbbiakbat az étkeztetós költségeit is.

A MűvelődésiHázat és Könyvtárat az elmúlt évben is folyamatosan működtetttik.

Művelődési Ház és Könyvtár 2008. évi kiadásai és bevételei

ezerFt-ban

MEGNEVEZES
EREDETI
BLiInÁNyz.lr

vtÓoosÍrorr
nrŐrnÁlqyzar

't ELJESt't'ES
2008.
DECEMBER 31-
IG

Teljesítés
oÁ-a Létszám

Kiadások összesen 10.995 1 1.000 10.148 923% 2fő
Bevételek összesen 10.995 1 1.000 10.148 rc0%
- Költséevetési tamogatas 4.061 4.128 4.128 100%
- Intézménvi működési bevétel 370 370 230 62^2%

- onkormányzati forrás 6.564 6.502 5.',790 89%

A Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Irnézményt 2008. augusztus 31-ig
Bánd, Márkó és Hárskút településekkel, majd ezt követően csak Bánd és Márkó

ezer Ft-ban

MEGNEVEZES
EREDETI
BrŐInÁNyzar

lrÓoosÍrorr
Br,őmÁNyzlr

TELJESITES
2008.
DECEMBER
31.IG

Teljesítós
oÁ-a Létszám

Kiadások összesen 6.655 9.290 9.163 98.6% 3 f(t

Bevételek osszesen 6.655 9.290 9.163 00%
Költsésvetési tamosatiís 5.6',79 5.6',79 5.679 00%

- Bémolitikai tiímog. 546 546 00%
Intézménvi működési bevétel t75 310 318 02o/o

- Működési célra átvett pénzeszköz 80 80 00%
- onkormánvzati forrás 801 2.675 2.540 95o/o



településekkel k<it<itt társulási megállapodás alapján műk<'dik. Az intézmény az alábbi
feladatokat látta el az elmlllt évben:

- ÁItalános Iskolai nappali rendszerúí nevelés, oktatás'
- Alapfokúművészetoktatás,
- Napközi és tanulószobai ellátás
- Iskolaiintézményiközétkeztetés.
- Munkahelyivendéglátás.

Az intézményben német nemzetiségi nyelv oktatása is megvalósul. Az intézményben 2007.
októberében349 ft' 2008. októberben pedig 334 fő tanuló volt. A zeneiskolai oktatást 50 fo
vette igénybe. A nemzetiségi nyelv oktatásban 2007. októberétől 338 fő, 2008. októberétől
pedig 329 fő vett.részt. A trírsulásban résztvevő településekről bejáró tanulók szélm a 53 fo.
Az oktatást 32 fő pedagógussal látják el.

Herendi Altalános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008. évi kiadásai és

bevételei ezer X't-ban

MEGNEVEZES
EREDETI
nrornÁl{yzlr

lrÓoosÍrorr
BrŐInÁNyzlr

TELJESITES
2008.
DECEMBER 3T-
IG

Teljesítés
"Á-a Létszám

Kiadások összesen 181.911 186.179 185.443 99.3% 48

Bevételek összesen 181.97',7 186.779 185.443 100%
- Költsésvetési tamosatás 102.320 101 .303 101.303 100%
- Bérpolitikai támos. 5.189 5.189 100%

Szakmaí, inf. feilesztés 832 832 100%
- Kistérsési támogatiís 10.1 l3 t 0.053 10.053 100%
- Intézménvi működési bevétel 13.365 t4.635 14.739 100;t%
- Működési célra átvett pe. r.1 15 1.1 15 100%
- onkormánvzatifonás 56.179 53.652 52.212 973%

Az Altalános Iskolában év közben került sor nvusdí és iubileur ni iutalma 1S kel
emiatt kifizetni, ezért az
teljesítés.

eredeti e|őirányzatnál magasabb lett a
yugdijazásra JuDlleuml JuIÍ

a módosított
mat rs kellett
terv illetve a

A Herendi Hétszínvilág ovoda és Bölcsőde fenntartási költségei az e|miút évben keniltek be
teljes mértékben az önkorményzat költségvetésébe, mivel az intézmény fenntartőja 2007.
augusztus 31-ig a Stingl Vince Szociális és Kulturális Közalapitvány volt, és költségvetési
szervként az önkormányzati íntézmény 2007 . év szeptember l-vel jött létre.
Az intézmény ellátja az ővodai nevelést, az ővodai étkeztetést, és a bölcsődei ellátást.
Az ővodai ellátottak száma 2007 . októberétől I32 fő,2008. októberétől 15 1 fő volt. A német
nemzetiségi nyelvű nevelés 70 fő részére történik. A bölcsődei ellátottak szátma 10 fő volt az
elmúlt évben. Azintézményben 13 fo pedagógus dolgozik.

Herendi Hétszínvilág ovoda és Bölcsőde 2008. évi kiadásai és bevételei
ezer Ft-ban

MEGNEVEZES
EREDETT
olŐInÁNyzlr

MODOSITOTT
olornÁNyzar

.TELJESITES

2008.
DECEMBER 3I.
IG

Teljesítés
oÁ-a Létszám

Kiadások összesen 86.630 88.970 88.494 99,50/o 26 fő
Bevételek összesen 86.630 88.970 88.494 00o/o

- Költséevetési támogatas 43.422 43.422 43.422 00%
- Béroolitikai támos. 2.6t4 2.614 00%
- Szakmai, inf. feilesztés 164 164 00%
_ Kistérsépi támopatás 234 234 234 00o/o

Intézménvi működési bevétel 5.500 6.610 6.62s I00,2yo
- onkormányzati forrás 37474 35.926 3s.43s 99o/o



Az onkormányzat beruházási és felhalmozási kiadása II.493 ezet Ft volt, ebből lakossági
hozzájárulás l.800 ezer Ft.
2008.évben hosszú lejáratűhitel törlesztése címén 29.087 ezetFt összeget fizetttink ki.
Az év végén a múködtetésbez 15.165 ezer Ft likvid hitelt vettünk igénybe' és a2007. évi
pénzmaradványt 45.25I ezer Ft összegben teljes egészében felhasználtuk.

Az önkormányzat adóbevétele 2008. évben

tervezhető. Több adózó erre az évre kevesebb adőt ftzetett és vallott be, valamint a

tulfizetését is visszakérte. A személyi jövedelemadó jövedelemktilönbség mérséklésre kapott
része növekedett, mivel a település adóerő képessége jelentősen lecsökkent.

Az Önkor mányzat vagyonának változása 2008. évben

A táblázatbói is látható, hogy a befektetett eszközök állománya nem növekedett, mivel az
önkormányzat csak kis értékű felújítást ésberuházást tudott végrehajtani az elmúlt évben.
A forgó eszközök előző évi állománya 61.358 ezer Ft pénzeszkozt tartalmazott, amit az
elmúlt évben a működtetésre teljes mértékben felhasználtunk. Ugyanez a váItozás történt a
tartalékoknál is. A kötelezettségek csökkentek' mivel a hosszú lejáratű hitelből visszafizettük
az2008. évi esedékes részletet.

Az Önkormányzat,,A helyi önkormányzatohő|" szőlő 1990. évi LXV. tiirvény 92lA $-a
alapján könywizsgálatra kötelezett. A független könywizsgálói jelentést a rendelethez
mellékeljük.
Kérem a Tisztelet Képviselő-testtiletet, hogy a 2008. évi önkormányzati költségvetés
végrehajtásérőI szőlő beszámolótmeglárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati iavaslat
Herend Város Önkormányzat Képviselő-testiilete a
könywizsgálónak a 2008. évi költségvetési beszétmolőhoz
adott jelentését tudomásul veszi. A képviselő-testíilet utasítja a
polgármestert, hogy a könywizsgálói záradéI&al ellátott 2008.

ezer Ft-ban

MEGNEVEZES
EREDETI
oLŐtRÁNyzar

ruÓoosÍrorr
oLŐlnÁNtyz'q'r

TELJESITES 2008.
DECEMBER3l.IG Teljesítés 7o-a

loariízési adó 140.000 122.100 122.109 100%

Géniárműadó 18.000 18.6s0 18.650 100%

Kommunális adó 6.300 7.050 7.049 l00o/o

Személvi iövedelemadó 47.071 49.660 49.660 100%

Az elmúlt évben a helyi iparuzési adó jelentős mértékben lecsökkent, ami előre nem volt

ezerFt-ban
Megnevezés E|őző év Tárw év vá|tozás
Befektetett eszközök t.s84.943 1.568.419 99%
Forsó eszközök 89.226 29.702 33,3yo

Eszktizök összesen r.1674.169 1.s98.121 95,5oÁ
Saiát tőke 1.451.881 r.465.785 I0t%
Tartalékok 6r.504 3.513 5,7yo

Kötelezettségek 160.784 128.823 80,1%o

Források összesen t.674.169 r.598.r21 95,5oÁ



évi egyszenísített költségvetési beszámoló adatoknak nr i1r a:.'s
klzzétételéről _ a Belügyi Közlönyben és a Cégköziön1bel -
valamint a könylwizsgálatról készített jelentésnek az _{ll:n:
Számvevős zék részére való megküldéséről gondo sko dj o n.

Fe1elős: polgármester
Határidő: 2009.június 30.

I{erend. 2009. március 20.

Tisztelettel:

Vajai László
polgármester


