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Beszámoló 
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről

Jászalsószentgyörgy,  Jászboldogháza  önkormányzata,  2007.  július  hóban  közoktatási 
intézményfenntartó társulást hozott létre. A társulás bevételében óvodai nevelés és iskolai oktatás 
feladatait látja el, mely sikeresen működik.
Önkormányzati igazgatásban 2007. és 2008. decemberében a feladatok ellátását 12 fő végezte el.
Az  önkormányzat  törvényben  leírt  kötelező  feladata  az  intézmények  zavartalan  működésének 
biztosítása.  E  mellett  biztosítani  kellett  az  ingatlanok  állagának  megóvását  (könyvtár,  faluház, 
mázsaház  renoválása;  a  tornaterem  fűtési  rendszerének  átalakítása;  óvoda  mellékhelyiségének 
javítása, csempézése, korszerűsítése). A feladatok folyamatos ellátását nem akadályozta az időközi 
polgármester és képviselő választás.
Pályázati forrás bevonásával befejeződött a tűzoltóság korszerűsítése. Uniós támogatásban részesült 
az óvoda akadálymenetesítése. Ugyancsak támogatásban részesült a térfigyelő rendszer kiépítése és 
a falubusz beszerzése. A lehetőségeket kihasználva az önkormányzat pályázatokat nyújtott be, ez 
évben  is.  A  felhalmozási  tartalék  lehetővé  tette  a  községi  játszótér  kiépítését,  az  iskolában 
melegítőkonyha kialakítását és az intézmények rácsatlakozását a szennyvízhálózatra.
Lakossági hozzájárulással elkészült a Radnóti és Micsurin út útalap. 

I. Bevételi források alakulása (részleges kimutatás 1. számú mellékletben)

Költségvetési támogatás az összes teljesített bevétel 45,5 %-át képviseli. 
A  normatív  állami  hozzájárulás  előirányzata  csökkent  az  intézmények  évközi  lemondásával 
(párhuzamos  művészetoktatás).  Az  előző  évben  megítélt  fejlesztési  célú  támogatás 
(CÉDE→tűzoltóság felújítás) összege, ez évben került lehívásra.
Központosított  előirányzatból  különböző  jogcímen  támogatások  igényelhetők,  melyek  feladattal 
terheltek:  a  dolgozók  5  %-os  béremelés  ellentételezése,  létszámleépítés,  3  fő  prémium  évben 
foglalkoztatottak  költségtérítése,  a  lakosság  közműfejlesztési  (szennyvíz)  támogatása,  vizitdíj 
térítése. Az önkormányzati dolgozók 13. havi illetmény és egyszeri keresetkiegészítés költségét, a 
központi költségvetés, egyéb központi keretből megtérítette.

Átengedett  bevételek személyi  jövedelemadó,  gépjárműadó,  termőföld  bérbeadásából  származó 
jövedelemadóból  befolyt  bevétel,  teljesítése:  100  %.  Az  iparűzési  adóalap  növekedése  miatt,  
csökkent  a  személyi  jövedelemadó  bevétel  előirányzata  és  teljesítése.  A gépjárműadó  bevétel 
teljesítése 99,7 %, hátralékállomány 3981 e Ft (ebből előző évek: 1928 e Ft).
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Átvett  pénzeszközök az  összes  teljesített  költségvetési  bevételek  12,99  %-át  képviseli.  Az 
intézmények feladatellátásával összefüggő működési és felhalmozási célú pénzeszközök teljesítése: 
107,2 %.
A mezőőri szolgálat költség-hozzájárulása tárgy negyedévet követően kerül megigénylésre, illetve 
teljesítése az utolsó negyedév támogatása a következő évben realizálódik. 
A közoktatási  intézményfenntartó  társulás  létrehozásával  több  jogcímen  nőtt  a  normatív  állami 
hozzájárulás  összege,  melynek  következtében  a  feladat  ellátásához  kevesebb  összeget  kellett 
elvonni más forrásokból.
A védőnő szolgálat kiadásainak 95,3 %-át a TB biztosította.
Az  intézmények  pályázatok  révén  ez  évben  is  támogatásban  részesültek  (Közoktatási 
Közalapítvány, OKM útravaló program → a programban résztvevő gyerekek és felkészítő nevelők 
ösztöndíjban  részesültek).  A  szennyvíz  elvezető  csatorna  építése  miatt,  belterületi  utakban 
keletkezett károk helyreállítási költségéhez a Víziközmű Társulás 20.819 e Ft-tal járult hozzá.
Az  Uniós  támogatásban  részesült  óvoda  akadálymentesítés  elszámolása  (támogatás  összege 
lehívásra került) és kiegyenlítése a következő évben várható.

Saját bevételek: az összes költségvetési bevétel 11,7 %-át biztosítja.
Intézményi  működési  bevételek  között  szerepelnek  a  térítési  díjak,  bérleti  díjak,  szolgáltatások 
továbbszámlázott szolgáltatás, kamat és áfa bevétel. Teljesítése 152,3 %.

• Térítési díjbevétel  78,4 % csökkent az ellátást igénylők létszáma, de nőtt az ingyenesen, 
illetve kedvezményesen étkezők létszáma.

• Intézményi szolgáltatás 41,2 %
                  teleház bevétele 78,4 %

                      mezőőri járulék  34,9 % fizetési felszólítás hatására az utolsó negyedében kerültek    
befizetésre a hátralékok (hátralékállomány 2162 e Ft).

• Bérleti díjak, épületek, helyiségek, termőföld, hulladékszállító célgép, koncesszióba adott 
eszközök bérbeadásából származó bevétel. Teljesítése: 107,2 %.

• Kamat bevétel  2007. év záró pénzkészlete lehetővé tette rövid lejáratú betétek lekötését, 
melynek kamatából többlet bevétel keletkezett. Az óvadéki számlán elhelyezett betét /mely a 
Víziközmű Társulat hitel vissza fizetésérére szolgál/ kamata: 17.010 e Ft.

• Egyéb bevétel: helyi újság bevételkéből, továbbszámlázott közüzemi díjak megtérítéséből, 
esküvői költségtérítésből tevődik össze.

• Áfa bevétel és visszatérülés: teljesítése 138,6 %. E jogcím túlteljesítését eredményezett a 
2007. év áfa visszatérülés összege.

• Helyi adók teljesítése 131,9 %. Növelte a bevételeket a késedelmi pótlék és bírság bevétele 
508 e Ft-tal.

A vállalkozók és magánszemélyek kommunális adóbevétele az előírásnak megfelelően teljesült. Az 
iparűzési adó előirányzatát meghaladja a befizetés, mert növekedett az adózók létszáma, adóalapja 
(maga után vonta szja 890 e Ft visszafizetését) és a hátralékállomány behajtása.
Hátralék állomány: vállalkozók kommunális adója: 233 e Ft ebből előző évek 108 e Ft

        magánszemélyek kommunális adója: 785 e Ft ebből előző évek 506 e Ft
        iparűzési adó: 7142 e Ft ebből előző évek 4843 e Ft

       /felszámolás alatt álló adóalanyok hátraléka: 3251 e Ft/.

• Hitelfelvétel: a gazdálkodás során likvidálási gondok nem voltak,(melyet bizonyít a lekötött 
betét  kamata  is),  szállítási  követelések  határidőn  belül  kiegyenlítésre  kerültek,  melyek 
következtében nem kellett hitelfelvételt eszközölni.  



II. Kiadások alakulása (részletes kimutatás 2. számú mellékletben)

A működési kiadások az összes teljesített kiadás 84,6 %-át, a fejlesztési kiadások pedig 13,5 %-át 
képviselik. 
Az  előirányzat  párhuzamosan  növekedett  illetve  csökkent  a  bevételek  összegével  (növekedett: 
dolgozók étkezési hozzájárulása, létszám növekedés miatt,  népszavazáson közreműködők díja és 
járuléka,  civil  szervezetek  támogatás,  szociális  csomag kiadásai,  intézmények  felújítása,  gépek, 
berendezések beszerzése. Csökkent: a működési és fejlesztési tartalék).

Működési kiadás: teljesítése 94,9 %. A működési kiadáson belül a személyi juttatás és járulék 62,7 
%, dologi kiadások 26,1 %, támogatások-segélyek 11,2 %.

Személyi  juttatás: 97,4  %.  Túlfizetés  az  intézményeknél  nem  tapasztalható,  kivéve  a 
gyógypedagógiai ellátás szakfeladaton (Jászboldogházán a gyermekek ellátása szakértői vélemény 
alapján,  csoportosan nem oldható meg,  szinte  külön-külön kell  a  foglalkozásokat  megtartani.  E 
miatt nőtt a pedagógusok óraszáma).
A védőnői  szakfeladaton egy álláshely  nem került  betöltésre.  A feladat  ellátása  helyettesítéssel 
történik. E miatt a bér nem került felhasználásra. Ugyancsak bérmegtakarítás jelent meg nappali 
szociális ellátás szakfeladaton, a gondozónő nyugdíjba vonult, álláshelye nem került betöltésre.
Az intézmények dolgozóinak kifizetésre került étkezési hozzájárulás. Létszámleépítés ez évben is 
folytatódott  (PH,  óvoda)  3  fő  prémiumévben  van  foglalkoztatva.  Iskolástól  2  fő  pedagógus 
nyugdíjba vonult (többletköltség keletkezett) álláshelyük nem kerül betöltésre. 
Betegszabadság címen 2375 e Ft került kifizetésre:

ebből: PH:                          124 e Ft
városgazdálkodás     91 e Ft
óvoda:       1018 e Ft
iskola:                     897 e Ft
gyógypedagógia:      95 e Ft
művészetoktatás:      47 e Ft
napközi:                    98 e Ft
szoc. étkeztetés:         5 e Ft.

Munkáltatót terhelő járulék: teljesítése a kifizetett személyi juttatás függvénye: 96,6 %

Dologi kiadások: az intézmények fenntartására fordított összeg 137.408 e Ft, teljesítése: 91,2 %

• Készletek (irodaszer, könyv, folyóirat, üzemanyag, szakmai karbantartási anyag, tisztítószer, 
munkaruha) költsége: 9971 e Ft teljesítése: 91,2 %.

• Szolgáltatások (telefondíj, internet, számítógépek működési ktg., élelmezési ktg., közüzemi 
díjak, karbantartás, egyéb szolgáltatás) felhasznált összege: 95.957 e Ft, teljesítése: 89,7 %. 
A tornaterem fűtésátalakítása és a szennyvízhálózatra való csatlakozás (óvoda, csapadékvíz 
elszállítása) energiamegtakarítást eredményezett.

• Különféle dologi kiadás (áfa, belföldi kiküldetés) teljesítése: 84 %.
• Egyéb  folyó  kiadás  (előző  évi  maradvány  visszafizetés,  energiaadó  késedelmi  kamata, 

biztosítás,  kamat)  9.784 e Ft,  teljesítés:  144,2 %. A túlteljesítést,  az  előző évi  normatív 
állami hozzájárulás és szja visszafizetése okozta.

• Támogatások: teljesítése: 100 %. Az orvosi ügyelet társulati ellátásához az önkormányzat 
3.343 e Ft-tal járult hozzá. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott gyermekjóléti, 
családsegítés  és  tagdíj  költségeihez  1.617  e  Ft-tal  kellett  hozzájárulni.  Közoktatási 
intézmény fenntartó társulás 2007. évi elszámolása alapján a társult önkormányzatnak 1.636 
e Ft-ot kellett visszautalni.



Civil szervezetek támogatására az önkormányzat 6.576 e Ft-ot biztosított, teljesítése: 95,6 % 
A támogatások kiutalása szervezetek kérése alapján történik, a sportegyesület (138 e Ft), 
polgárőrség (265 e Ft) fel nem használt támogatása következő évben kerül teljesítésre.

• Segélyekre  fordított  kiadás 45.917  e  Ft,  teljesítése:  90,4  %.  A  szociális  programra 
elkülönített  előirányzatból  (70  éven  felüliek  támogatása,  1.  o.  tanulók  tankönyvvásárlás 
ingyenessé tétele, temetési segélyben részesülők támogatásának 12.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra 
való módosítása) 1.156 e Ft felhasználásra került.

− Aktív korúak rendszeres szociális segélye 13.035 e Ft, ebből kereső tevékenység mellett 841 e 
Ft került kifizetésre. Ellátást igénylők átlagos létszáma: 38 fő.

− Rendszeres  szociális  segély,  egészségkárosodott  személyek  részére  (6  fő)1.519  e  Ft  mely 
kifizetésre került.

− Lakásfenntartási támogatásban 108 fő részesült, 7.448 e Ft.
− Ápolási díj (20 fő) jogcímen: 8.579 e Ft.
− Átmeneti  segély  2.615 e Ft  (ebből  szemétszállítási  díj  átvállalás  1968 e Ft,  iskolás  tanulók 

szállítása 200 e Ft, 447 e Ft egyéb támogatás).
− Közgyógyellátás: 857 e Ft.
− Köztemetés: 496 e Ft.
− Mozgáskorlátozottak támogatása: 2.060 e Ft; 175 fő.

Felhalmozási  kiadás: az  önkormányzat  felújítási  és  felhalmozási  kiadásokra  84.042  e  Ft-ot 
fordított, teljesítése: 85,1 %:

− befejeződött  a  szennyvízelvezető  csatorna  beruházásához  kapcsolódó,  helyi  utakban 
keletkezett károk helyreállítása

− átadásra került CÉDE támogatásban részesülő korszerűsített tűzoltószertár
− különböző  pályázatokhoz  készített  tervdíjak  (kerékpárút  építése,  buszváró  öblök 

kialakítása, óvodai játékok)
− átadásra került Uniós pályázatban részesült óvoda akadálymentesítése
− intézmények rácsatlakoztak a szennyvízcsatorna hálózatra
− kialakításra került a játszótér
− utak  járhatóbbá  tétele  keretében  (lakossági  hozzájárulással)  megépült  a  Micsurin  és 

Radnóti útalap
− újabb gépekkel, monitorokkal növekedett a PH számítógépparkja
− védőnő munkáját segítő modernebb számítógép beszerzése
− iskola, könyvtár részére fénymásolók kerültek megvásárlásra
− az  iskola  informatikai  eszközök  fejlesztésére  kapott  támogatásból  notebookot, 

számítógépeket, hangosító berendezéseket  vásárolt
− a térfigyelő rendszer kiépítése elkezdődött, befejezése áthúzódik a következő évre
− az idősek napközi otthonában a fűtésrendszer bővítése megvalósult
− a községrendezési terv elkészítése a következő év feladata.

III. Pénzmaradvány alakulása

2008. év módosított pénzmaradványa 75.439 e Ft, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 
42.320  e  Ft.  A pénzmaradvány  növekedését  eredményezte  a  koncessziós  díj  lekötése,  mely  a 
Víziközmű Társulat által felvett hitel visszafizetéséhez nyújt majd részben fedezetet.
A pénzmaradvány biztosítja a szennyvíz elvezető csatorna és az Egészség Centrum építésére felvett 
hitel  következő  évet  terhelő  tőketörlesztését  és  kamatát,  a  Civil  Szervezetek  támogatásának 
növelését, fejlesztési tartalék képzését.



IV. Vagyon alakulása

Az  önkormányzat  vagyona  0.9  %-kal  csökkent.  Befektetett  eszközökön  belül:  csökkent az 
immateriális javak állományi értéke, koncesszióba adott eszközök állományi értéke  ; növekedett az 
ingatlanok állományi értéke, a gépek, berendezések állományi értéke, hosszú lejáratú bankbetétek 
állományi értéke.
A  csökkenést,  az  eszközök  állományértékénél  a  2008.  évi  értékcsökkenés,  különösen  a 
koncesszióba adott eszközök állománya ( 47.208 e Ft) és a 0-ig leírt eszközök állományi értéke 
(3.133 e Ft) okozta.
Befektetett eszközök fedezettség: 85,9 %.
Likvidálási mutató: 631,2 %.

Összességében az önkormányzat gazdálkodása forráshiány mentes és eredményes. A törvény által 
előírt feladatait ellátta és jelentős önként vállalt feladatokat is teljesített.

Jászalsószentgyörgy. 2009. április 3.

Szarvák Imre
polgármester 


