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Beszámoló
 a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait 2009. évben is folyamatosan ellátta. 
Az intézmények állagmegóvása, karbantartása biztosított volt: 

− Rákóczi úti iskola homlokzat felújítása,
− Sportöltöző, Vadas Csárda épületének karbantartása, 
− Park gondozása és közterületek tisztán tartása,
− Záportározók rendbetétele (nádvágás)
− A temető fenntartásának,  tisztításának,  az ott  keletkezett  hulladék költségét  is  átvállalta  az 

Önkormányzat.

Pályázati  forrás  bevonásával  befejeződött  a  térfigyelőrendszer  kiépítése,  közösségi  autóbusz 
beszerzése  és  a  tornaterem felújítása.   Sikeresen  pályázott  az  Önkormányzat  a  térfigyelőkamera-
rendszer bővítésére; faluközpont, sétányok, parkolóhelyek felújítása és a piactér átalakítására. 
A fejlesztési tartalék forrást biztosított: 

− Rákóczi úti iskola előtti parkoló és kerékpártároló kiépítésére
− Szent Imre iskola felújítására, 
− Zagyva-híd felújítására, 
− az utak járhatóvá tétele programban útalapok létesítésére és járdák felújítására, 
− az óvoda belső udvarának térkőcseréjére.

A megszűnő Víziközmű Társulat feladatai is átvételre kerültek. 

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben)

A költségvetési támogatás az összese teljes bevétel 34,4%-át biztosította. 
• A normatív állami hozzájárulás előirányzata és teljesítése csökkent az intézmények évközi 

lemondásával. 
• Normatív  kötött  felhasználású  támogatás  között  szerepel  a  pedagógusok továbbképzés, 

szakkönyvtámogatás és az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása. 
Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásán belül a következő jogcímek kerültek támogatásra 
(pl.: időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, közcélú foglalkoztatás támogatása, ápolási díj, 
lakásfenntartási támogatás).
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• Központosított  támogatásból  különböző  források  voltak  biztosítva,  melyek  feladattal 
terheltek  (lakosok  közműfejlesztése,  nyári  gyermekétkeztetés,  könyvtár  érdeknövelő, 
óvódáztatási  támogatás).  Az  önkormányzati  dolgozók  keresetkiegészítésének  költsége 
ellentételezésre  került.  Közoktatási  intézmények  infrastrukturális  fejlesztése  jogcímből 
támogatásban részesült   a tornaterem felújítása.  Közoktatás fejlesztési  célokon belül  az 
iskola  minőségirányítás,  továbbképzés  és  informatikai  fejlesztésre  benyújtott  pályázata 
nyert pozitív elbírálást. Tovább folytatódott a létszámleépítés (iskolai szakfeladaton 1 fő)– 
prémium években foglalkoztatottak létszáma 4 fő.

• A TEKI  támogatásban  részesült  a  térfigyelő-rendszer  kiépítés  összegének  lehívása  és 
teljesítése realizálódott. 

Átengedett bevételek
• A személyi jövedelemadó, kiegészítés bevétele csökkent 4.562 e Ft-tal az iparűzési adóalap 

növekedése miatt. 
• Gépjárműadóból  befolyt  bevétel  teljesítése  104 %.  A folyamatos  behajtások ellenére  a 

hátralékállomány 5.079 e Ft (ebből 360 napon túli 2.760 e Ft). 

Átvett pénzeszközök
Az intézmények feladatellátásával összefüggő működési és felhalmozási célú pénzeszközök az összes 
teljesített bevétel 31,9%-át képviseli. 

• Mezőőri szolgálatnál 1 álláshely az utolsó negyedévben került betöltésre, emiatt a bevétel 
nem teljesült (66,7%). 

• Az iskola OKM útravaló programban való részvétel költség hozzájárulása 539 e Ft. (A 
programban résztvevő gyermekek és nevelők ösztöndíjban részesültek.

• A TEMPUSZ Közalapítvány  által  kiírt  pályázatból  (lengyel  iskolával  kapcsolattartásra 
vonatkozóan) a helyi iskola 3.879 e Ft-ban részesült. 

• A Védőnői Szolgálat kiadásaihoz a TB költség hozzájárulása 87,6%-os.
• Az óvoda akadálymentesítés Uniós támogatott összege ez évben került kiegyenlítésre. 
• A közösségi autóbusz beszerzés elszámolása és az EMVA támogatott része lehívásra került, 

kiegyenlítése a következő évben várható. 

Saját bevételek
Az összes költségvetési bevétel 17,1%-át biztosította. 

• Helyi adóbevétel: ez évtől a vállalkozók kommunális adófizetés alól mentesültek, emiatt a 
hátralékból befolyt bevétel összege 198 e Ft. 

Növelte a helyi adóbevételeket a késedelmi pótlék és a bírságból befolyt 914 e Ft.
• Intézményi  ellátás  díjbevétel  teljesítése  92,9% (a  teljesítés  elmaradását  nagymértékben 

befolyásolta, hogy szeptember 1-től 274 gyermek részesül ingyenes, illetve kedvezményes 
étkeztetésben).

• Intézményi szolgáltatások díjbevétele: Mezőőri járulék térítése ez évtől hatályon kívül lett 
helyezve és az előző évek hátralékából 653 e Ft folyt be, a Teleház szolgáltatásából 194 e 
Ft került befizetésre (fénymásolás, internet használati díj)

• Bérleti  díjak:  épületek,  helyiségek,  termőföldek,  hulladékszállító  gép  bérbeadásából 
származó bevétel teljesítése 98,4%.

• Kamatbevétel:  az  óvadéki  számlán  elhelyezett  betét  és  a  Víziközmű  Társulattól  átvett 
lekötött betét kamata megnövelte a bevételek összegét. 
 A hosszú lejáratú betét kamata 26.697 e Ft
 Rövid lejáratú betét kamata        3.020 e Ft
 Folyószámla kamata                   1.348 e Ft
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• Egyéb sajátos bevétel: azon bevételek, amely meghatározott kiadásokhoz pótlólagos forrást 
jelentenek. 

Ebből: helyi újság bevétele:                                         63 e Ft
            esküvői költségtérítés:                                    183 e Ft
ajánlattételi dokumentáció:                            144 e Ft
közüzemi díjak térítése:                               2.306 e Ft
lakosság hulladékszállítás hátraléktérítése:    789 e Ft

      II. Családi Nap (reklám):                                110 e Ft
                  köztemetés visszatérítése:                                43 e Ft
           

Hitelfelvétel
A gazdálkodás során likviditási gondok nem voltak szállítói követelések határidő belül kiegyenlítésre 
kerültek és emiatt hitelfelvételt nem kellett eszközölni. 

2. Kiadások alakulása (részletes kimutatása az 2. számú mellékletben)

A működési  kiadások  az  összes  teljesített  kiadás  87%-át,  a  fejlesztési  kiadások  pedig  13%-át 
képviseli. 
Az előirányzat párhuzamosan növekedett, illetve csökkent a bevételek előirányzatának változásaival. 
Növekedett  a  dolgozók  egyszeri  juttatásával  a  közmunkaprogramban  résztvevők  illetményével  és 
járulékaival,  civil  szervezetek támogatásával  és a fejlesztési  tartalékból  az intézményekre fordított 
felújítási és felhalmozási kiadásaival. 

• Működési kiadás: teljesítése 96%
 - Személyi juttatások (97,6%): az Önkormányzati feladatok ellátását átlagosan 123 fő látta el, ezen 
belül  a  közmunkaprogram  keretében  36  fő  végezte  a  település  közterületeinek  rendbetételét, 
karbantartását és a temető tisztán tartását.  
Az  Önkormányzat  dolgozói  a  kötelező  juttatásokon  kívül  ez  évben  is  részesültek  étkezési 
hozzájárulásban és plusz juttatásként üdülési csekkben. 
Bérmegtakarítás jelentkezett: a Védőnői szolgálatnál egy álláshely a II. félévben került betöltésre, a 
feladat  ellátása  helyettesítéssel  lett  biztosítva,  a  Mezőőri  szolgálatnál  is  később,  az  utolsó 
negyedévben került betöltésre az álláshely. Prémium évek program keretében foglalkoztatott dolgozó 
esetében is bérmaradvány jelent meg. 
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: a kifizetett személyi juttatás függvénye teljesítése 88,5%.
- Dologi kiadások: az intézmények fenntartására fordított összeg 168.204 e Ft, teljesítése 96%.
Készletek:  a  működéshez  szükséges  irodaszer,  nyomtatvány,  szakmai  anyag,  könyv,  folyóirat 
felhasználása 108%. 
A városüzemeltetés feladatainak elvégzéseshez szükséges forrás biztosította a fűnyírás üzemanyag és 
a javításhoz szükséges anyagok kiadásait, a sportöltöző és a Vadas Csárda karbantartásához szükséges 
anyagokat, a szeméttelep és környékének rendezését, záportározók rendbetételét, közterületek, parkok 
gondozását, óvoda, iskola csoportszobáinak, tantermeinek javítását és festés kiadásait. 
Közüzemi díjaknál megtakarítás jelentkezett pl.: gázdíj a tornaterem fűtésátalakítása, illetve felújítása 
következtében.
-  Támogatások:  az  orvosi  ügyelet  társulati  ellátásához  3.761  e  Ft-tal  járul  hozzá.  A Többcélú 
Kistérségi  Társulás  keretében  ellátott  családsegítés  és  tagdíj  költségeihez  3.060  e  Ft-tal  kellett 
hozzájárulni.  Közoktatási  intézményfenntartó  társulás  2008.  évi  elszámolása  alapján  a  társult 
önkormányzatnak 1.118 e Ft-ot kellett visszautalni. Civil szervezetek támogatására az Önkormányzat 
9.110  e  Ft-ot  biztosított,  a  támogatások  kiutalása  a  szervezetek  kérésének  ütemezésének  alapján 
történt. A Polgárőrség és a Tűzoltó Egyesület fel nem használt támogatása a következő évben kerül 
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teljesítésre. 
-  Segélyre  fordított  kiadás  összege:  50.473  e  Ft,  teljesítése  99,8%  a  szociális  törvényben 
meghatározott  kötelező  ellátásokon  felül  az  Önkormányzat  átvállalta  és  mentesítette  a 
hulladékszállítási díj megfizetése alól  a 70 év feletti egyszemélyes háztartásokat és a 75 év feletti  
kétszemélyes háztartásokat. Az iskolák tanulói részt vesznek az iskolatej akcióban, melynek költségeit 
a központi költségvetés megtéríti. 
Rendszeres pénzbeni ellátásból különböző jogcímeken igényelt ellátások: 
- aktív korúak rendszeres szociális segélye: 4.758 e Ft
- rendelkezésre állás támogatás: 7.697 e Ft (átlagosan 33 fő)
- rendszeres szociális segély: (egészség károsult személyek) 1.151 e Ft (átlagosan 7 fő)
- ápolási díjban részesülők: 8.114 e Ft (átlagosan 20 fő)
- lakásfenntartási támogatásban: 8.795 e Ft (átlagosan 117 fő)
- közgyógyellátásban részesülők: 983 e Ft (átlagosan 38 fő)
- közlekedési támogatás: 151 fő részesült 

• Felhalmozási kiadások
Az  intézmények  felújítási  és  felhalmozási  kiadásaira  az  Önkormányzat  80.884  e  Ft-ot  
fordított, teljesítése 88,8%. 
− Az  iskola  előtti  parkoló,  kerékpártároló  és  az  ehhez  kapcsolódó  József  Attila  út 

egyirányúsítása befejeződött. 
− Az  óvoda  akadálymentesítése  Uniós  támogatott  része  ebben  az  évben  került 

megvalósításra. 
− Átadásra került a térfigyelőkamera-rendszer kiépítése, mely benyújtott pályázata is pozitív 

elbírálásban részesült a munkálatok elvégzése a következő év feladata. 
− A Tornaterem tetőcseréje, akadálymentesítése (központosított támogatásból befejeződött. A 

rendszer bővítésére az év folyamán benyújtott pályázat is pozitív elbírálásban részesült. A 
munkálatok elvégzése a következő év feladata. 

− A Tornaterem tetőcseréje, akadálymentesítése központosított támogatásból befejeződött. 
− Az utak járhatóvá tétele program keretében megépült a Balassa, Micsurin, József, Ifjúság, 

Álmos utak  útalapja.  A munkálatokhoz kapcsolódóan megoldódott  a  Balassa,  Micsurin 
utca vízelvezetése is. Folytatódott a járdák felújítása.

− A Zagyva-híd felújítása elősegítette a biztonságos közlekedést. 
− Elkezdődött a Szent Imre iskola felújítása (a szükséges karbantartási és egyéb anyagok, 

fűtésrendszer  kialakításához  szükséges  felszerelések  megvétele,  elektromos  rendszer 
felújítása)

− Beszerzésre került a közösségi busz, mely EMVA támogatásban részesült. 
− Átadásra került az óvoda belső udvarának térkőcsere munkálatai.
− Az Egészség Centrum épületének értékét növelte a  klímaberendezés és irodabútorok. 

3. Pénzmaradvány alakulása
2009. év módosított pénzmaradványa 270.502 e Ft, mely összege feladattal terhelt. Pénzmaradvány 
növekedését elősegítette a megszűnő Viziközmű Társulattól átvett pénzeszközök, melyek a Társulat 
által felvett hitel visszafizetéséhez nyújtanak fedezetet. 
A pénzmaradvány biztosítja a Jászalsószentgyörgy Vízmű Kft. üzletrész vételárának az összegét és az 
iskola pályázatokon (Comenius Közalapítvány lengyel kapcsolat, mérés-értékelés- minőségbiztosítás) 
is elnyert 2010. évi kötelezettségét. 

4. Vagyon alakulása
Az  Önkormányzat  vagyona  13,4%-al  növekedett,  a  befektetett  eszközökön  belül  csökkent  az 
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immateriális javak és a koncesszióba adott eszközök állományának értéke (2009. évi értékcsökkenés). 
A felújítások és a beruházások értéke megnövelte a tárgyi eszközök és befektetett eszközök állományi 
értékét.

Összességében az Önkormányzat gazdálkodása forráshiánymentes és eredményes volt 2009- ben. A 
törvény által előírt feladatait ellátta és önként vállalt feladatokat is teljesített. 

Jászalsószentgyörgy, 2010. április 23.

Szarvák Imre
 polgármester
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