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Tisztelt Képviselő-testület !

Az áIlamháztartásrőI szőlő 1992. évi XXXVIII. törvény 82.$_a alapján az Önkormányzat
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban Íájékoztatom a Képviselő-
testü1etet.

Az Önkorményzat2009. évi költségvetési bevételének fóosszege 561.473 ezerFt volt, ebbol
véglegesen elszámolható bevétel 560.446 ezer Ft' A véglegesen elszámolható bevételek nem
tartalmazhatják a kiegyenlítő, fi.iggő és átfutó bevételeket.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének összes kiadása 558.637 ezer Ft Volt, ebből
végelegesen elszámolható kiadás 558.963 ezer Ft. A kiegyenlítő, fiiggó, átfutó kiadások
összege _326 ezer Ft volt.

Az Önkorm ényzatkotelező és onként vállalt feladatokat egyaránt ellátott az elmúlt évben. A
kötelezően ellátandó feladatokat saját intézményei révén' társulás léttehozásával vagy
társulásba való belépésével vagy vállalkozói szeruődés útján biztosította.
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az alábbi feladat ellátások valósultak meg aZ
elmúlt évben:

Közutak, hidak üzemeltetése, karbantartása, és településtisztasági feladatok,
Varosi kábel TV rendszer ftnanszírozása,
Saját és bérelt ingatlanok hasznosítása,
Önkormányzati igazgatást tevékenység, ezen belül a Polgármesteri Hivatal,
üzemeltetése, az önkormányzat egészére kiterjedő dljak' biztosítások, adók rendezése,
képviselői tisáeletdíj ak elszámolása,
Támogatások, pénzeszkÓzátadások elszámolása,
Népszavazással, választással ö sszefiiggő feladatok elszámolása,
Városüzemeltetési, város és községgazdálkodási feladatok (15 fő alkalmazásával),
Kö ztemeto fenrrtartás, Al\ate gé szs é gü gy i, Közv 1|ágítás i fe 1 adato k,
Hitelek, kölcsönök elszámolása,
Gyermek és ifi úságvédelemmel kapcsolatos feladatok,
Rendszeres és eseti pénzbeli és természetbeni segélyezés feladatai,



A Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiiltségvetése

Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátást az országos Egészségbiztosítási Pénztár
ftnanszirozásával, illetve önkormányzati saját forrás biztosításáva|Iát1a el. Ennek keretében
háziorvosi, hazi gyermekorvosi, és védőnői szolgálatot működtet, valamint megvalósítja az
iskola egészségügyi ellátást. Az ügyeleti ellátást, a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatáva| kötött megállapodás alapján, költség hozzájárulás ellenében az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény végzi.

Az egészségiigyi ellátás 2009. évi kiadásai és bevételei
ezer Ft-ban

MEGNEVBZES
EREDETI

prÓmÁNyzar
tuÓoosÍrorr
BrÓnÁNvzar

.I'ELJESITES

2009.
DECEMBER 31-

IG

Teljesítés
oÁ-a

Létszám

Kiadások összesen 32.368 33.t14 33086 00% 8fő
Bevételek összesen 32.368 33.114 33.086 00%
- oEP finanszírozás 25.650 24.983 24.983 O0o/o

- Bémolitikai támos. 573 5',73 00%
- Intézményi működési
bevétel

T4 t4 t00%

_ onkormánvzati forrás 6.',718 7.544 1.516 99,69%

A családsegítő és gyermekjóIéti szolgálati feladatokat Bánd, Csehbánya' Hárskút, Herend,
Kislőd' Márkó, Szentgál' Városlőd önkormányzatok közigazgatási területén Láttuk e| az
elmúlt évben intézményfenntartói társulási megállapodás alapján. 2009. évben az intézmény
folyamatosan biztosította a pszichológiai ellátást is.

Herend Környéki ÖnkormányzatokCsaládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2009.
évi kiadásai és bevételei

ezer Ft-ban

mBcNBvBzÉs
BREDETI

oxim,,iNyzer
nrÓposÍrorr
rrótRÁNyz.q,t

'IU,LJESil'ES
2009.

DECEMBER 3I-
IG

TeljesÍtés
oÁ-a

Létszám

Kiadások összesen 15.683 16.288 t5.242 94% 5fő
Bevételek összesen i s.683 r 6.288 t6.32s 100.2o/o
_ Költséevetési támosatás 9.504 9.553 9.553 100%
- Béroolitikai támos. 470 4-t0 t00%

Kistérsési támosatás 6.1',79 6.179 6.179 l00o/o

- Működési célra átvett
pénzeszközök

86 t23

- maradvánv 1.083 %

A költségvetési támogatásra és a kistérségi kiegészítő támogatásra az intézmény ellátási
körzetébe tartozó összes állandó lakosok szÍtma alapjénjogosult a gesztor önkormányzat. A
hét település feladat ellátása a társulás létrejöttéve| gazdaságosabban oldható meg.

ezer Ft-ban

uBcNovpzÉs
EREDETI

plciInÁNyzar
rr.rÓoosÍrorr
rr,imÁxyzer

TELJESITES
2009.

DECEMBER 31-
IG

Teljesítés
oh-a

Létszám

Kiadások összesen 218.320 232.422 214.148 92% 38 fő
Bevételek összesen 329.414 339.236 319.412 94.2%
Ebből: saiátos bevételek (adók) 183.118 191.626 l9l.6l0 r00%

- költséevetési támosatás 42.514 89.039 89.039 I00y;o



Az ldősek Klubja költségvetésének keretében az önkormányzat az elmúlt évben házi
segítségnyújtást, szociális étkeztetést és az idősek nappali ellátását valósította meg.
2009. évben Idősek Klubjának 20 fős férőhelyét átlagosan 13 fo vette igénybe' A szociális
étkeztetést 29 fő igényelte, a házi segítségnyújtást pedig 7 főné|Iáttákel.

ldősek Klubja 2009. évi kiadásai és bevételei

Az eredeti előírányzathoz képest a módosított terv és teljesítés megnövekedett, mivel aházi
segítségnffitást szakképzettebb dolgozó látja el, a ferntartási kciltségek és az élelmezési
kiadások is növekedtek.

A Művelődési Házat és Könyltátat az elmúlt évben is folyamatosan működtettük. Az
intézményvezető munkáját két fő részmunkaidős technikai dolgozó segíti' Az év során az
állami ünnepek alkalmára az intézményvezetó gondoskodott a rendezvények
me gszev ezésérő l é s lebonyo l itásár őI.

MűvelődésiH:á,z és Könyvtár 2009. évi kiadásai és bevételei
ezer Ft-ban

MEGNEVEZES
ERBDETI

nrŐnÁNyzar
lrÓnosÍrorr
olÓInÁNvznr

TELJESITES
2009.

DECEMBER 31.
IG

Teljesítés
Yo-a

Létszám

Kiadások összesen 10.43'7 I 1.365 rt.323 100% 2fő
Bevételek összesen t0.43'7 I 1.365 rt323 100%
_ Költsésvetési támoeatás 3.80r 4.040 4.040 100%
- Intézménvi műkiidési bevétel 230 402 402 100%
- onkormányzati forrás 6.406 6.923 6.881 100.9%

A Herendi Altalános Iskola és Alapfokú MűvészetoktatáSi Intézményt 2008' augusáus 31_ig
Bánd, Márkó és Harskút településekkel' majd ezt követően csak Bánd és Márkó
településekkel kotott társulási megállapodás alapján működik. Az intézmény az alábbi
feladatokat látta el az elmu]rt évben:

- Általá.'os Iskolai nappali rendszení nevelés, oktatás,
- Alapfokúművészetoktatás,
- Napközi és tanulószobai ellátás
- Iskolai intézményi közétkeztetés,
- Munkahelyivendéglátás.

Az intézményben német nemzetiségi nyelv oktatása is megvalósul' Az intézményben 2008.

októberében 334 fő,2009. októberben pedig 316 fó tanuló volt. A zeneiskolai oktatást 40 fo
vette igénybe. A nemzetiségi nyelv oktatásban 2008. októberétő| 329 fő,2009. októberétől
pedig 302 fő vetLrészt. A társulásban résztvevő településekrol bejáró tanulók száma37 fő.
Az oktatást 32 fő pedagógussal látják el.

ezer Ft-ban

MEGNEVEZES
EREDETI

pLotRÁNvz,q,r
uÓoosÍrorr
Bt-oIRÁNyz'lr

TELJESITES
2A09.

DECEMBER
3I.IG

TeIjesítés
o/o-a

Létszám

Kiadások összesen 8.899 t0.62'l 10.41 I 98% 3fő
Bevételek összesen 8.899 10.62'7 t 0.41 I 98%
- Költséevetési támosatás 6.',743 5.164 5.164 100%

Ebből: bérpolitikai támoeatás 186 186 r00%
- Intézményi működési bevétel 320 36"1 3sl 95,6%
_ onkormánvzati forrás 1.836 s.096 4.896 960/o



Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2009. évi kiadásai és bevételei

ezer Ft-ban

MEGNEVEZBS
ERBDETI

olonÁnyzar
tuÓlosÍrorr
BLŐnÁNyznr

TELJESITES
2009.

DECEMBER 31-
IG

Teljesítés
oÁ-e

Létszám

Kiadások összesen 1',76.15'l r 82.836 181.941 99^5% 48

Bevételek cisszesen 1'.t6.ts'l r82.836 181.94',7 99,5%
- Költséevetési támoeatás 95.266 92,514 92.514 00%
_ Béroolitikaitámos. 4.253 4.2s3 00%
_ Kötött és . inf. feilesztés 1.486 2.543 2.543 00%
- Kistérsési támosatás 9.698 9.47'.7 9.4',7'7 00%
_ Intézményi működési bevétel 24.24'7 26.375 26.045 98,7%
_ Működési célra átvett oe. 200 412 412 t00%
- onkormányzati forrás 45.260 4'7.262 46.'703 98,8%

Az AItalános Iskolában 2009' augusztusától kompetencia alapú oktatás került bevezetésre, a
TÁMOP páIyázaton elnyert 24.998 eFt összeg folyamatos felhasznáIásával. Ez elmúlt évben
8'740 eFt eiőleget kapott az önkormányzat apáIyázat felhalmozási és működési kiadásainak
ftnanszírozására'

Az önkormányzat ferrntartásában működő Herendi Hétszinví|ág Óvoda és Böicsőde ellátja az
óvodai nevelést, az ővodai étkeztetést, és a bölcsődei ellátást.
Az óvodai ellátottak száma 2008. októberétol l49 fő,2009. októberétől 130 fo volt. A német
nemzetiségi nyelvű nevelésben 70 fő részesül. A bölcsődei ellátottak száma 10 fő volt az
elmúlt évben. Azintézményben 13 fó pedagógus dolgozik'

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2009. évi kiadásai és bevételei
ezer Ft-ban

uBcNBvozÉs
EREDETI

BI-(imÁNyza'r *rÓoosÍrorr
rr-omÁnyzlr

TELJESITES
2009.

DECEMBER 3T-
IG

Teljesítés
o/o-a

Létszám

Kiadások összesen 86.28'l 89.065 86.834 97.5Yo 26 fó

Bevételek összesen 86.287 89.065 86.834 97,5%
- Költsésvetési támosatás 41.435 41.435 41.435 00%
- Bérpolitikai támog. 2.340 2.340 00%
- Szakmai. inf. feilesztés 152 1.161 I 161 00%
- Kistérséei támogatás 396 324 324 00%
- Intézménvi működési bevétel 6.630 8.271 8.099 199%
- onkormányzati forrás 3',t.674 35.534 33.4',7 5 94.2%

2009. évben hosszú \ejáratu hitel törlesztésére 4.08] ezer Ft összeget fordított az
önkormanyzat. Az év végén 30.114 ezer Ft volt a likvid hitel állomany.

Az tinkormányzat adóbevételei 2009. évben
ezer Ft-ban

uncNnwzÉs
EREDETI

u,ŐrRÁNyzar uÓnosÍrorr
BlÓnÁNvzar

rBr.resÍrÉs zoos.
DECEMBER3I.IG Teljesítés %-a

Ipanizési adó 10s.000 106.03'7 106.037 00%

Géoiárműadó r 8.700 19.252 19.252 00%

Kommunális adó 7.000 6.872 6.871 00%

Személvi iövedelemadó s4.1 98 54.198 54. I 98 00%

Az elmúlt évben ateruezett adóbevételek teljesültek.



Az Önkor mány zat va gyon ának változása 2009. évben

A táb|ázatból is látható, hogy a befektetett eszkozök állománya nem növekedett, mivel az
önkormányzat csak kis értékű felújítást ésberuházást tudott végrehajtani az elmúlt évben.
A kotelezettségek növekedtek az év végén állományba vett likvid hitel összege miatt.

Az Önkormányzat,,A helyi önkormányzatokról" szőlő 1990. évi LXv. törvény 92lA $-a
alapján könyrwizsgáiatra kötelezett. A független kiinyr,vizsgáIói jelentést a rendelethez
mellékeljük.

Kérem a Tisáelet Képviselo-testületet, hogy a 2009. évi önkormányzati költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedj en.

Határozati iavaslat
Herend Város Önkonnányzat Képviselő-testülete a könywizsgálónak a 2009 .

évi költségvetési beszámolóhoz adottjelentését tudomásul veszi. A képviselő-
testület utasítja a polgármestert, hogy a könyvvizsgálói záradéld<al ellátott
2009. évi egyszenisített költségvetési beszámoló adatoknak nyilvános
közzétételérol _ a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben _ valamint a

könywizsgálatrd, készített jelentésnek az AlIami Számvevőszék tészére valő
megküldéséről gondoskodj on.
Felelos: polgármester
Határidő: 2010.június 30'

Herend, 2010. március 25'

,h(c-
YailtLász\ő
Ioífa.,n.rt.'

ezer Ft-ban

Megnevezés E|őző év Társv év vá|tozás
Befektetett eszközök 1.568.419 1.s48.079 98,70^

Forgó eszközök 29.702 32.937 lr0,9Yo
Eszkiizök összesen 1.598.121 1581.016 98,9oÁ
Saiát toke L465.785 r.440.661 98,3yo

Tartalékok 3.513 4.851 I38,IoÁ
Kötelezettsések 128.823 r35.504 I05 '2oÁ
Források összesen 1.598.121 1.s81.016 98,9oh

W


