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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján  
 
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és 
látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem 
veszélyeztető önként vállalt feladatait. 
A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 
 
A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben 
előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban 
megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátást feladatalapú támogatással biztosítja, 
vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a 
lakosságszám alapján támogatást biztosít, A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell 
a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.  

 
A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira 
fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás 
összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a 
központi költségvetésbe visszafizetni. 
 
A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza: 

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási 
előirányzatait,  

- működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási 
kiadások, kiemelt előirányzatok és  

- kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok 
szerinti bontásban. 
 
 

2020. évi bevételek alakulása 
 
   Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI  törvény 2. számú 
melléklete alapján „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása „- ként az alábbi feladatalapú támogatások illetik meg önkormányzatunkat, 
melynek felhasználása az adott célon történhet: 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSA 
 
 
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK M ŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA   
 
Önkormányzati hivatal működésének támogatása  

FAJLAGOS ÖSSZEG: 5.450.000 forint/fő 
 

A támogatást az elismert hivatali létszám alapján biztosítja a központi költségvetés, 
melynek számítási módszere központilag kidolgozott képlet alapján történik. 
Önkormányzatunk esetében ez a létszám 6,86 fő. 

 
Támogatás összege: 31.418.800 Ft. 

 
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 11.542.068 Ft.  
 

- Közvilágítás fenntartásának támogatása 
 

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás 
biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás számítása a településen kiépített 
kisfeszültségű hálózat egy kilóméterre jutó kiadási szint figyelembevételével történik.  
 
A támogatás összege:7.737.428Ft. 

 
-  Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 

 
A támogatás összege: 100.000 Ft. 

 
- Közutak fenntartásának támogatása 

 
A támogatás meghatározása településkategóriánként számított, átlagos, a településen 
lévő belterületi út egy kilométerre jutó kiadási szint figyelembevételével történik. 
 
A támogatás összege: 3.704.640 Ft. 

 
 
Polgármester Illetmény támogatása : 
 

A támogatás összege: 210.200 Ft. 
 
 
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI  
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA   
 
Ez a támogatás az óvodapedagógusok, és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül 
segítők átlagbéralapú támogatásából, kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, valamint a 
nemzetiségi pótlékból tevődik össze. 
 
A támogatás összege: 47.253.100 
 
 
 



 3 
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓL ÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 
 
A szociális feladatok, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos üzemeltetési költségek valamint, az 
elismert dolgozók bértámogatása, és a rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása. 
 
A támogatás összege: 28.409.234Ft. 
 
 
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAIN AK 
TÁMOGATÁSA  
 
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 
 

-Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a 
közművelődési feladatokhoz 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1.210 forint/fő 

 
A települési önkormányzatot a lakosságszám alapján illeti meg a támogatás a 
Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott 
könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. 
 
A támogatás összege: 3.091.221 Ft. 
 

 
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOS ÍTOTT 
ELŐIRÁNYZATOK 
 
Az önkormányzat által beszedett gépjárműadónak csak a 40 %-a illeti meg a települési 
önkormányzatot. 
 
Intézményi működési bevételek: 
 
A helyi önkormányzat összesen 10.658 e Ft-tal számol eredeti előirányzatként a tervezet 
szintjén. Itt szerepeltetjük a Záhonyi Hugóné Óvoda és az Általános Iskola által beszedett 
ebéd térítési díjai, önkormányzat által kötött különböző bérleti szerződéseket. 
A DAKÖV által fizetendő bérleti díj összegét is itt szerepeltetjük. 
 
Közhatalmi bevételek: 
 
A tervezett helyi adó bevételek bemutatása adónemenként:  
 
Adónemek megnevezése Előirányzott összeg (ezer Ft-ban) 
Vagyoni típusú adók (építmény, telek, 
mag.komm adója)  

40.000 

Helyi Iparűzési adó  85.000 
Gépjámrű adó  40% tervezve 9.000 
Egyéb közhatalmi bevételek  2.800 
 
Az önkormányzat saját bevételei növelésének szinte egyetlen módja az adók beszedése és a 
hátralékok behajtása, ezért nagy súlyt helyezünk erre a feladatra. 
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Támogatásértékű működési bevételek: 
 
A társadalombiztosítási alapból 6.047 e Ft terveztünk bevételként a család- és nővédelmi 
egészségügyi ellátásra. (Védőnői szolgálat és iskola-egészségügyi szolgáltatás, valamint a 
közfoglakoztatás támogatására.) 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt és az Önkormányzat között létrejött közérdekű 
kötelezettségvállalás címén  az Önkormányzat 36.083 e Ft. támogatást kap, mely 2020. év 
során használható fel. A fenti összeget a Szigetcsép Szőlőtelep csatorna hálózat kiépítésére 
fordítanánk. 
 
Az önkormányzat által nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése: 
 
Itt került betervezésre a helyi rendelet alapján nyújtott lakásépítési kölcsönök 
visszatérítésének az összege, 150 e Ft.  
 
Pénzmaradvány: 
 
A tényleges pénzmaradvány összegét a zárszámadás keretében állapítjuk meg, módosított 
előirányzatként kerül be a 2020. évi költségvetésbe.  
 
 

2020. évi kiadások alakulása 
 
Személyi juttatások: 
 
Az Önkormányzat személyi jellegű kiadásainál szerepeltetjük a polgármester az 
alpolgármester és a képviselők, bizottsági tagok bérét és juttatásait, valamint az önkormányzat 
alkalmazásában állók (három konyhai dolgozó, közfoglalkoztatottakat,  a védőnő, művelődési 
ház gondnoka az orvosi rendelőnél alkalmazott kisegítő, valamint a karbantartó ) béreit és 
személyi juttatásait, továbbá a szerződéses jogviszonyból eredő megbízási díjakat.  
 
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya nőtt, a minimálbér és a 
garantált bérminimum növekedésével arányosan.  
 
A Polgármesteri Hivatalnál 10 fő az engedélyezett létszámkeret, melyből 9 álláshely betöltött. 
A köztisztviselői illetményalap 70.000 forintról 75.000 forintra emelkedett, 2020.01.01-től. 
Átsorolással való előrelépésre nem kerül sor a 2020 évben. 
Itt került tervezésre a leköszönő jegyző  jutalma, ill. szabadságmegváltása, valamint 
nyugdíjba vonuló dolgozó felmentési idejére járó juttatása ill. a szabadságmegváltása.  
A 2016. évi LXVI. törvény 26. § 5. pontja alapján az utazási költségtérítés 9 forintról 15 
forintra változik  
 
A Záhonyi Hugóné Óvoda személyi juttatásainál a 6 óvodapedagógus, 3 dajka és 1 
pedagógiai asszisztens bére szerepel. A személyi jellegű kiadásainál a tételeket növeli 3  
gyógypedagógus alkalmazása megbízási szerződéssel heti 12 órában.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok: 
 
A szociális hozzájárulási adó mértéke 2019 évtől 17.5 %-ra csökkent, várhatóan az idei évben 
további csökkenést fognak bevezetni. 
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Dologi kiadások: 
 
A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez. A 
koncepció kialakításánál meghatározott irányelveknek megfelelően csak a legszükségesebb 
működési kiadások kerültek számbavételre, amelyek az inflációs várakozásoknak megfelelő 
emelkedés összegét tartalmazzák. A dologi kiadások előirányzata összesen 100.022e Ft, 
melyből a Szigetcsép Községi Önkormányzat 58.882 e Ft, a Záhonyi Hugóné Óvoda 24.040 e 
Ft, a  Polgármesteri Hivatal pedig 17.100 e Ft kiadással számol. 
 
 
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre és kívülre: 
 
A különböző pénzeszköz átadásokat a költségvetés 6 sz. melléklete tartalmazza. 
 
Önkormányzat által folyósított szociális jellegű kiadások: 
  
Itt kerülnek tervezésre a települési támogatások (rendkívüli települési támogatás, lakhatási 
támogatás, temetési támogatás, ápolási támogatás, valamint a karácsonyi támogatás. 
A fentiekre 9.000 e forint lett betervezve.  
 
 
Felhalmozási kiadások: 
 
Felhalmozási kiadásunk 136.291 e Ft, beruházásokból a jelentősebbek a Záhonyi Hugóné 
Óvoda felújítása 29.801 e Ft., a Belterületi utak felújítása 26.552 e Ft, Szőlőtelep csatornázása 
36.083e Ft., a Művelődési Ház, a Tűzoltó szertár, valamint az  Iskola étkező és a Faluház 
felújításának költségei.  
 
 

Összegzés 
 
 
Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése elsődleges szempont. Természetesen a 
kötelező feladatok ellátásának szorgalmazása mellett törekedni kell újabb pályázati források 
megszerzésére. Az önkormányzat két pályázatot nyert 2019. évben (A Záhonyi Hugó Óvoda 
felújítása, valamint a Belterületi utak felújítása) melynek megvalósítása az idei évben 
esedékes. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést mellékleteivel együtt 
megtárgyalni szíveskedjenek. 
 
 
Szigetcsép, 2020. február 6. 
                                                                                                   Tóthné Kriszt Judit                                                        
                                                                                                        polgármester                                                                      
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Mellékletek:  
 
 
Előterjesztés szöveges indoklással 
Rendelet tervezet 
1/a-c sz. melléklet-------------------------------------- Bevételek alakulása   
2.sz. melléklet ------------------------------------------ Működési kiadások 
3.sz. melléklet ------------------------------------------ Felhalmozási kiadások 
4/a-c sz. melléklet---------------- --------------------- Bevétel-kiadási mérleg 
5.sz. melléklet ------------------------------------------ Önkormányzatok költségvetési támogatása 
6.sz. melléklet ------------------------------------------ Nyújtott támogatások 
7.sz. melléklet ------------------------------------------ Felhalmozási kiadások célonként 
8.sz. melléklet ------------------------------------------ Tartalékok 
9.sz. melléklet ------------------------------------------ Intézmény finanszírozás 
10/a-c sz. melléklet ------------------------------------ Likviditási mérleg 
11.sz melléklet--------------------- -------------------- Eu-s forrásból finanszírozott programok 
12. sz. melléklet----------------------- ----------------- Létszámadatok 
13.sz.melléklet----------------------- ------------------ Önkormányzat tulajdonában lévő 

értékpapírok 
14.sz. melléklet---------------------- ------------------ Köztisztviselők béren kívüli juttatásai 
15 sz. melléklet ------------------- --------------------- Közvetett támogatások 
16.sz. melléklet------------------- --------------------- Önkormányzat 3 éves terve 
17.sz. melléklet--------------------- ------------------- Hitelfelvétel 
 


