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Herend Város onkormányzat Képviselő-testületének

2010. évi költségvetési rendelet-te wezetérő|

Az államháztartásről szőlő 1992. évi XXXVII'tv' (Áht') 68.$ (2) bekezdése előírja, hogy ,'a
helyi önkormónyzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogaddsőt kÖvetően, annak
e l ő ír as a i, kÖv e t e l m é ny e i al apj án ól l ap ítj a m e g."

A helyi <inkorrnányzatokról szóló többször módosított l990. évi LXV. törvény (Ötv') 92lC. s
(2) bekezdése értelmében )'a könyvvizsgóló kateles megvizsgálni a képviselőlestület eIé

terjesztett költségvetési rendelet-tervezetet abból a szempontból, hogl azok valós adatokat
tartalmaznak-e, megfelelnek-e a jogszabólyok előírásainak, tovóbbá a pénzügti helyzetet
elemezni kell, Hilanasen az adóssógot keletkeztető kötelezettségvállalasok tekintetében".

Fentiekre hivatkozással megvizsgáltam Herend Város Önkormányzat
terjesztett 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetet.
A könyvvizsgálói megállapításokat az alábbiakban rész|etezem, mivel az
bekezdése értelmében "a könywizsgáIói véleményezés körébe tartozó
könyvvizsgáIó írásos véleménye nélkül érvényes drjntés nem hozható''.

Képviselő-testülete elé

Öw. szlc. 5 1s;
előterjesztésről a

1.) A kiiltségvetési rendelet_ terv ezet benyúj tásának határid ej e

,l jeglző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február l5-ig
nyújtja be a képviselő-testületnek" _ előirja Az á|Iamháúartásról szólő 1992. évi XXXViII. tv.
71.$ (l) bekezdése.

Az önkormányzatnál fenti kötelezettségüknek eleget tettek. A költségvetési rendelet-tewezeteta
képviselő_testtilet egy fordulóban tárgyalja, aminek a2010. marcius 2-i ülésen tesznek eleget.
Ezt mege|ózóen a Pénzügyi Bizottság és a testület tagiai megismerték és megvitatták a rendelet-
tentez.et anyagát.

2.) A kiiltségvetési rendelet-tervezet jogszabályi megfelelősége

A rende letalkotást me ghatár o zó fo bb j o gs zab ályok :

. A Magyar KöÍársaság 2010. évi költségvetéséről sző|ő 2009. évi CXXX. törvény
(költségvetési törvény)

l Az Á||amháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXxVu. tv. (Áht')

' A helyi önkormányzatokról szóló, többször mód' 1990. évi LXV' törvény (Ötv.)
l Azá||amhánartás működési rendjéről szóló29212009. (XII.19.) Korm.rendelet (új Amr.)
. A költségvetés tervezésekor ezen tul több, módosított jogszabály, az egyes adónemek,

járulékok változásairól szóló törvény is figyelembe lett véve.

A költségvetési rendelet-tervezet összeállításának tartalmi elemeire vorratkozó jogszabályi
előírásokat az Aht. 65-75. illetve 118.$-a, valamint az Ámr' 36.$-ai tarta|mazzák,
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Herend Önkormányzat költségvetési rendelet-teryezete melléklete iben ;

o tartalmazza (meghatározza) a címrendet,
o tartalmazza az önkormányzat működési és felhalmozásl célű - Íinanszírozási cé|íl

műveletek és előzó évi pénzmaradvány nélküli _trírgyévi költségvetési bevételei és
kiadásai e\őirányzatait egymástól elkülönítve,

o a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként az önkormányzatí
szinttí költségvetési hiany összegét'

o tartalmazza az önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó, valarnint önállóan
működő költségvetési szerveinek bevételeit fonásonként, az elemí költségvetés
összeállítására vonatkozó előírásoknak megfelelően rögzitett fobb jogcím-
c sop orton ké nti r é szleÍezetts é gb en,

o a működési és fenntartási e|őirányzatokat kiemelt előirányzatonként, gazdálkodási
jogcímenként (szakfeladatok), ezen belül a kiemelt elóirányzatokat részleteme:
személyi kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegrÍ kiadások,
ellátottak pénzbeli juttatasai, speciális célú támogatások,

. aZ önkormányzat éves koltségvetési létszámkeretét, bontva önállóan működő,
valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre,

o a közfoglalkoztatottak éves létszám_eloirényzatát,
. az önkormányzat éves műkodési és felhalmoási jellegű pénzforgalmi mérlegeit,
o a több éves kihatássaljáró feladatok előirányzatait éves bontásban,
o a felújíüási előkányzatokat, illetve a felhalmozási kiadásokat célonként,
. az egyéb felhalmozási célú kiadások, és támogatások előirányzatait,
. az önkormányzat költségvetésében általrános tartalék és céItartalék nem szerepel,
. a hitelállomány alakulását jogszabály szerint meghatározott tartalornmal mutatják,
o a több éves kihatassal járó feladatok (kötelezettségek) elóirányzatait összesítve és

évekre bontva,
. az ún. gördülő tervezés keretében az előírások szerint teljes- köriien bemutatják a

következő két költségvetési év várhati e|őftányzatait,
. a helyi német kisebbségi önkormányzat költségvetési előirányzatait, (pénzforgalrni

mérlegét) melléklet tartalmazza, a bevételi és kiadási előirányzatok beépültek a
városi költségvetési rendelet_tervezetbe,

o elkészítették az év várható bevételi és kiadási elóirányzatainak teljesülésérő| az
előit ány zat-fe lhas znál ás i ütemtervet,

o meghatároztátk, hogy a tervezetí hiányt milyen módon kívánják fedezni, és
rendelkeznek ezzel kapcso latosan a lratáskörökrő l,

o tájékonatásul bemutatásra kertilnek
- a tárgyévi normatív állami bozzá|étrulások, szja bevételek,
- a feladatmutatók tervezett állománya,
- a közvetett támogatások az Amr, 36. $. (2)bekezdésében meghatátozott

részletezettséggel'

Az önkormátnyzat 20i0. évi költségvetési rendelet_tewezete összességében megfelel a 2010.
január 1-én hatrílyos jogszabályi előírásoknak és elvárrísoknak.
A mellékletek az előírt bontásban és rész\etezeffségben mutatják az önkormányzat bevételi és

kiadási költségvetés i e|őirányzatainak tervszámait'

3.) Az éves költségvetési tervezés megalapozottsága

Az önkormrínyzat tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetének készítésénél figyelembe vették:

B Herend Varosi Önkormanyzat20t0. évi költségvetési koncepcióját, amit a Képviselő-
testület 2009. december 17_i ülésén fogadott el.
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Koncepció szintjén _ ahol a költségvetés kiadási előirányzata 543'o00 e Ft-ban, a költségvetési
hiányt 87.475 e Ft-ban kertilt meghatározásra_ az alábbi fő célkihízéseket jelölték meg:
- Biztosítani kell Herend önkormányzat pénzúgyi egyensúlyának megteremtését,

zökkenőmentes működését. Ehhez kiemelt feladatok:
- az önkormányzat 2010. évi költségvetési tervében apénzigyi egyensúly megteremtése, a

folyamatos fizetőképesség biáosítása,
- a kötelező önkormányzati feladatok, azintézmények működésének finanszírozása,
- a fo számokon belül a működési és a felhalmozási jellegű pénzforgalmi mérlegek

egyensúlyának, a kö ltségvetési hiany forrásának me gteremtése,
A koncepció elfogadásánál a képviselő-testület megbatározta apénzúgyi szakapparátus részére
a költségvetési terv összeállításának főbb szempontj ait.

tr A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését az országgyúlés a CXXX.
törvénnyel (költségvetési törvény) 2009. november 30_án fogadta el.

A helyi önkormányzatok 2010' évi gazdálkodási lehetőségeire a költségvetési törvényben
elfogadottak meghatározóak, mivel az áIlam támogatásai révén közvetlenül, kiegészítési,
ftnanszi'rozási és egyéb irányelveivel pedig közveteffen befolyásolja az önkormányzatok
pénzügyi lehetőségeit.
A törvény a helyi önkormányzatok részére megállapította a központilag szabályozott adókból, a
normatív központi költségvetési támogatásokból származó bevételek címeit, összegét, elosztr{si-
és folyósítási rendjét.
- a helyi önkormányzatok több normatív támogatása csökkent, illetve megszúnt _ vagy

beépültek más norrnatívákba,
- A központilag szabályozott adóból az átengedett SZJA mértéke (40 Yo) nem változott, a

tárgyévben is a helyben kimutatott (2008. évre bevallott) SZJA 8 %-a illeti meg a települési
önkormányzatot alanyi jogon.

- A gépjármiiadó változat|anul teljes egészében helyben maradó forrás, adómértéke
átlagosan 13 %-kal emelkedik.

- Iparűzési adó beszedése 2010-tól APEH hatáskörbe került, az önkormányzatok
likviditásában ezbizonylalansági tényező (pl.az év végi adófeltöltés továbbutalás).

Az önkornrányzat mozgásterét ez évben is jelentősen befolyásolja a gazdasági folyamatok
negatív alakulása (gazdasági recesszió), az hogy az önkormányzat tud-e még helyi forrás-
lehetőségeket feltárni, kiadásaikat fudják-e még racionálisan tovább csökkenteni, illetve a
pály tnati lehetőségek i génybevéte léhez van-e önero.

4.) Herend Város Önkormányzat2ltL. évi költségvetési terve

Az önkormányzat2010. évi költségvetésének tervezett előftányzata 557 .169 eFt, ami a bázis évi
eredeti előir ány zathoz (5 5 8,07 4 eFt) viszonyítva 1 00, 9 %-ot j elent.

Herend onkormányzat 2010. évi köItségvetési rendelet-tervezeténekfő számai:
o költségvetési bevételek előirányzata
o finanszírozási bevételek e|óirányzata

* ebből: kulső hiányfinanszírozasa - hitelfelvétel
o költségvetésikiadásokelőirányzata
o finanszírozási kiadások előkányzata

490.183 eFt
66.986 eFt
67.891 eFt
528.984 eFt
29.090 eFt

* Az új Áht. előírása szerint ki kell mutatni a költségletési hiórry belsőfinanszírozására szolgóló etőző

évi pénzmaradvdny igénybevételét, ezen túli kÖltségletési hiány kükő finanszírozására szolgálnak a
hitelfelvétel, értékpapír-állomóny felbontósának, értékpapír kibrlcsátósának bevételei.



Bevételek
2009. évi eredeti
előirányzatleFt

20l0. évi eredeti
előirányzat/ eFt

Yáltozáslo/o
20Í012009.

I' Működési bevételek 212,108 226.317 106,7

l. Int. működési bevételek 34.210 3s.809 104,6

2. onkorm.sajátos műk bevét. t1't.898 190.868 107,3

II. onkorm.költségvetési támogatása 200.948 t72.228 85,7

III. Felhalm. és tőkejellegri bev.
- felhalmozási jellegtí bevétel
- sai átos felhalm.bevételek

7.200

7.200

32.650
25.s30
7,120

354,6

98,9

IV. Támogat{ísértékű bevételek
- miiködési célra
- felhalmozási célra

47,244
47.244

58.2r 8

40.099
18.119

123,2
11't

V. Véglegesen átvett pénzeszk.

VI. Támog', kölcsön, visszatér. ls0 410 2'13,3

Költségvetési bevételek 467.650 490.183 104,8

-Külső hiány finanszírozása (hitel)
- működésí hitel

85.59 I 67.891
6',t.891

79,3
79.3

VIL Finanszírozdsi céIú bevételek 85.59 I 67.891 79,3

Bevételek összesen: 553.241 5s8.074 100,9
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a.) A kiiltségvetés tervezett bevételeinek összetétele:

Az összehasonlíthatóstig érdekében a 2009. évi eredeti előirónyzat is a 2010. évi struktúraba lett óttéve

b.) Költségvetéstervezettkiadásainakösszetétele:

Kiadások
2009. évi eredeti

előirányzat/eFt
2010. évi eredeti

előiránvzat/eEt
Yáltozás oÁ

20luza09.
Szenrélyi juttatások 296.i59 286.740 96,6

Munkaadókat terhelő járuiékok 93.j',t6 7'.7.6A6 83,4

Dologi kiadások 130.84r 133.122 101,7

Ellátortak pénzbeli j uttatásai 1.100 1.400 12',7,3

Támrrgatás ért.miik.célú kiadások

Végleges pénze.átad. átad/ áh.kív. 8.9s0 8.0270 89,7

Mtik.célú tartalék (általános, cél)

Működési célú kiadási előirártyz' 530.726 s06.895 92,9

Beruházások

Felújítások 19.793

Tiámogatás ért.pénze'átad/ áh.bel.

Végleges felhalm'pénze.átad.- áh.kív 3.260 2.296 70,4

Céltartalékok felhalm. célú

FeIh almozós i céItÍ kiad, előirdnyz 3.260 22.089 677,6

KÓks égv etés i kiadási előir dnyz atok 533.98ó s28.984 96,3

F in an s zír o aÍs Í k ia d ds o h 19.2 5 5 29.090 151,1

_ működési hitel törlesztése 15.165

- felhalm.hitel törlesztése 4.090 29.090 711,2

Kiadási előirányzat összesen : 553.241 558.074 100,9

Az Ónkormányzat tárg1lévi költségvetési kerete az előző év eredeti költségvetési előirányzatához
viszonyíNa 09 %-kal, volumenében 4.833 eFt-tal emelkedett.
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c.) Pénzforgalmi mérlegek alakulása

A fő sámokon belül a működési- dologi jellegű, illetve a felhalmozási jellegű költségvetési
előirányzatok pénzforgalmi egyensúlyának alakulását azalábbitáblázat mutada:

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési tervében a bevételi és a kiadási költségvetési
előirátnyzatokfőszámainakegyensúlyátmegferemtették'

A pénzforgalnli mérlegeken belül:
o A működési jellegű előirónyzatok pénzforgalmi mérlege 2010. éyben is forráshidnyos. a

rnűködési jellegii bevételek 86,8 %-ban ftnanszírozzák a rnűködési, dologi kiadási
e|őft ány zatokat, am i 6 6'9 86 eFt nagyságrendű l ikviditási fonásh iány'
A működés pénzforgalmi mérlegének egyensúlyát a rendelet-tervezetben működési hitel
felvételével_ mint külső hiány ftnanszirozása - biztosítják.

. AÍelhalmozási jellegű költségvetési előirányzatok pénzforgalmi mérlegénél a felhalmoási
bevételekkel megteremtik az egyensúlyt. Az 5LI79 eFt felhalmozási célú bevétel terv-
szintjén ftnanszírozza a 29.090 eFt célhitel visszafizetési kötelezettséget, és 22.a89 eFt
Í'elhalmozási jellegri kiadásokat. Á tervezett felhalmozási bevételi tételek bizonytalansága
nagy kockdzati tényező a költségvetésben.

o A költségvetési tew finanszírozósi jellegű tételei kózé tartozik bevételi oldalon a 66.986
eFt mrÍködés i j el legiÍ (folyószámla) hitelfelvétel.
Finanszírozási kiadása az önkormányzatnak29.09a eFt célhitel visszafizetés.

5.) Összefoglaló Herend Város Önkormányzat2010. évi költségvetési rendelet_
tervezetéről

o Az önkonnányzat 2010' évi koltségvetési rendelet_tervezetének összeállítása
szabályszeni.

o A rendelet-tewezst, mellékleteivel együtt eleget tesz ajogszabályok által előírt, tartalmi
és formai követelményeknek.

o A költségvetés összeállítiása során figyelembe vették a helyi költségvetési koncepcióban
megfogalmazottakat, a költségvetési törvényben, a kapcsolódó jogszabályokban
elöírtakat'

o A bevételi e|óírányzatok tervezése abéuis év tényadatain alapul, figyelemmel a várható
változásokra, a központi előírásokra'

o Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának tervezett előirányzatai
megegyeznek a PM-ÖM együttes rendeletben foglaltakkal.

o A 2010. évi költségvetési terv összeállítása során megteremtették a bevételi és kiadási
költségvetés i előkányzatok foszámainak egyensúlyát.

o A költségvetési egyensúly megteremtését az új Amr. értelmezésében _ mint külső hiány

Jin ans z ír o z ása - működési (l ikviditás i) hitel felvétel b iztos íd a.

Megnevezés 2009. évi 2010. évi
Bevételi ei.

eFí
Kiadási ei.

eFt
Bevételi ei. Kiadási ei.

eFt eFt

Működési j ellegii előirrányzatok
Felhalmozási célú előirányzatok
Finanszírozási j ellegű előir.(hitel

459.200
'7.350

85.591

530.726
3.260

19.25s

439.004
5t.119
66.986

505.990
22.089
29.090

Ewütt 553.24t 553.241 557.169 5s7.169
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Az önkormányzat adősságot keletkeztető kötelezettségvállalásának mutatója az Öw. 88.

$_ában meghatározott felső határt nem haladja meg.

A jogszabáty előírasa szerinti számításnál nem kell figyelembe venni a likviditási
(olyószámla) hitel összegét, ami év végén 30.114 eFt volt. Ez azt is jelenti, hogy

figlelemmel a jelenleg igénybe-vehető 50'000 eFt folyószámla-hitel keretosszegére, a
tórg1lév sorón reálisan csak I9.886 eFt új hitel felvételi lehetősége lesz az

önkormányzatnak.
Tárgyéves, felhalmozási jellegti hitelfizetési kötelezettségük 29.090 eFt'
A költségvetési rendelet-tervezetben hitelfelvétel címén - mint költségvetési hiány külső
flnanszirozása - a mríködési hiánnyal megegyező 66.986 eFt szerepel.

Az Önkorm ányzat költségvetési gazdálkodásának továbbra is kiemelt feladata' hogy a
pénzügyi egyensúly fenntartását, az önkormányzat fizetőképességének megőrzését 2010.

évben is biztosítani tudjálr.

Ez azonban
- csak naglonfegyelmezett, takarékos költségvetési gazddlkodds mellett lehetséges,

- minden új (felhalmouÍsi itl. mííködési jellegtÍ) feludat kötelezettségvóllaldsa előtt eI

kell v ég ezni a fedezetvia g dlatot,
- a fejlesztési, felújí'ttÍsi kiaddsok pénziigyi iitemezését az önkormányzat mindenkori

Iikv,iditdsi helyzetéhez _ jinanszíroztísként tervezett bevételek (ingatlan értékesítés)

Íényleges realizálásúhoz - kell igazítani,
- a míiködés forrúshitÍnyónak jinanszírozósa érdekében a tórgtévben is sziikséges a

likviditdsÍ hitel igénybevétele, aminek tnértékét az önhiki igénylésével lehetőség

szerint csökkenteni kell,
- a helyi szinten (költségvetési rendelet-tervezetben) meg1fogalmazott végrehajtdsi

szabúIyokat következetesen, a gazdólkodds minden szintjén be kell tartani,

Az otv. 90. s O bekezdése értelmében ,A helyi önkormónyzat gazddlkodásának

biztonságdért a képvisető-testület, a gazddlkodós szabdlyszerííségéért a polgdrmester

felelős'.

BalatonfÍired, 2010. februúr 25.

Bauerné Poór Vilma
b ej e gy zett k ö ny w iu g dl ó
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