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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

8352 BAZSI Fİ U.91. T/Fax: 87/352-201 
                                                     

ELİTERJESZTÉS 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének 
2009. november 25-i ülésére 

 
 

 
Tárgy:               Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2009. III. negyedévi 
gazdálkodásáról 
Elıterjeszti:       Szentes László polgármester 
 
      
 
 
Tisztelt Képvisel ı-testület! 
 
              
Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 79.§ (1) 
bekezdése értelmében a polgármester az éves költségvetés háromnegyedéves helyzetérıl   
köteles tájékoztatni a képviselı-testületet. 
 
Önkormányzatunk 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról összességében elmondhatjuk, hogy 
a mőködési bevételek és kiadások teljesítése idıarányos. 
 
 
 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 
 
Bazsi Község Önkormányzata  az éves gazdálkodásáról megalkotta a többször módosított 
3/2009.(II.11.)rendeletét. 
A rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait az államháztartási 
törvény szabályozásának , valamint a képviselı-testület kérésének megfelelı bontásban. 
 
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében jóváhagyott bevételek és kiadások 
elıirányzataira a reális tervezés jellemzı. A megfontolt gazdálkodás ellenére a bevételi és 
kiadási egyensúly nem biztosított, ezért 2009-ben is  mőködési hiánnyal kellett számolnunk. 
Az önkormányzat likviditását ez ideig megırizte, részben a fejlesztési feladatok 
ütemezésének köszönhetıen. 
 
Az önkormányzat költségvetése két nagy csoportra osztható: 
mőködési bevételek és kiadások 
felhalmozási bevételek és kiadások  
 
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK:  
 
A bevételek jelentıs részét , 64 %-ot a központi szabályozásba tartozó források adják. 
 
Személyi jövedelemadó helyben maradó része 
Személyi jövedelemadó kiegészítése 
Normatív állami támogatások 
Az SZJA és a normatív támogatás idıarányos részét megkaptuk. 
  
Központi támogatások 
Központosított, kötött felhasználású támogatások 
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Tartósan munkanélküliek szociális segélyezése 
Közcélú foglalkoztatás 
Lakásfenntartási támogatás 
Idıskorúak járadéka 
 
 
A központi és központosított támogatásokat az igényléseinknek megfelelı mértékben 
megkaptuk. 
Az igénylés utólag, az igénybevétel alapján történik. 
 
   
A bevételek kisebb részét az önkormányzat saját bevételi képezik: 
Saját bevételek 
Sajátos bevételek 
Átvett pénzeszközök 
 
Fókuszban a közmővelıdés címmel  2008-ban  pályázatot nyújtottunk be az Oktatási és 
Kulturális Minisztériumhoz. 
Pályázaton nyert támogatás összegét, 1.400.000 Ft –ot az elszámolást követıen, ebben az 
évben kaptuk meg. 
 
A közmővelıdési és érdekeltség növelı pályázatunkon 113 E Ft-ot nyertünk. Ez lényegesen 
kevesebb, mint a megpályázott  összeg., a felhasználása folyamatban van. 
  
Hitel felvételére még nem került sor, likviditást eddig sikerült megırizni 
 
Az önkormányzat 2009. évi mőködési bevételeinek elıirányzatait és a 2009.III. negyedévi 
teljesítéseit az 1 és az 1/1 számú melléklet tartalmazza. 
 
 
 
 MŐKÖDÉSI KIADÁSOK  
 
Az önkormányzat fı feladata az alapellátást nyújtó intézmények és a kötelezıen ellátandó 
feladatok zavartalan mőködtetésének biztosítása. 
 
Az önkormányzat feladatai szakfeladatok szerinti bontásban ( alcímek) kerülnek 
meghatározásra. 
 
A mőködési kiadások kiemelt elıirányzatai : 
Személyi juttatások 
Munkaadót terhelı járulékok 
Dologi kiadások 
Támogatások és  pénzeszköz átadások 
 
 
LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS 
 
Önkormányzatunk  fıállású dolgozóinak létszáma  4 fı. 
Ebbıl határozott idejő szerzıdéssel rendelkezik  egy fı. 
Az önkormányzati feladatellátás színvonalon tartása érdekében  további létszámcsökkentés 
nem  indokolt. 
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Személyi juttatások 
 
Az önkormányzat biztosítja a dolgozói részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. által elıírt illetményeket és juttatásokat. 
A kötelezı juttatásokon túl üdülési hozzájárulásban és adómentes étkezési hozzájárulásban 
részesülnek az alkalmazottak. 
 
A 2009. III. negyedévi személyi juttatások és azok járulékai határidıre kifizetésre kerültek.  
  
Dologi kiadások  
 
 
A dologi kiadások között szerepelnek az önkormányzati alapfeladathoz kapcsolódó, a 
zavartalan mőködtetéshez  szükséges költségek. 
Pl.: víz, villany, gáz, nyomtatványok, üzemanyag, szerszámok, kisebb javítások 
A dologi kiadások között szerepel a szociálisan rászorulók étkeztetésének biztosítása . 
 
A dologi kiadások  tervezett összegének III. negyedévi teljesítése idıarányos.   
 
 
Pénzeszköz átadások  
 
Az önkormányzat különbözı társulásokban vesz részt ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást 
kell fizetni.  
A támogatások és átadott pénzeszközök 2009. III. negyedévi  teljesítése 67,5 %-os. 
 
 
 
Szociális ellátások  
 
Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatait a szociális igazgatásról szóló 
jogszabályok határozzák meg. 
Bazsi Község Önkormányzata az alábbi ellátási formákat biztosítja: 

� Rendelkezésre állási támogatás 
� Rendszeres szociális segély ( munkanélküliek részére) 
� Ápolási díj 
� Rendszeres lakásfenntartási támogatás 
� Idıskorúak járadéka 
� Közgyógyellátás 
� Átmeneti szociális segély 
� Temetési segély 
� Szülési támogatás 
� Beiskolázási támogatás 
� BURSA felsıoktatási intézményben  tanulók támogatása 

 
A kifizetések teljesítése a költségvetési keret és az igénybevétel alapján történt. 
   
A 90-es évektıl kezdıdıen az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a település kulturális 
életének jobbá tételére. 
Fokozatosan kialakultak a fıbb rendezvények, amelyek most már hagyományossá váltak. 
Az esedékes rendezvényeinket sikeresen megtartottuk. 
 
Az önkormányzat 2009. évi mőködési kiadásainak elıirányzatait és a 2009. III. negyedévi 
teljesítéseit az 1 és  1/2 számú melléklet tartalmazza. 
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FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 
 
Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja  

� kommunális adó 100 %-át, 
� koncessziós díjat ( elsısorban a koncesszióba adott érték megóvására, felújítására 

kell fordítani) 
� tárgyi eszköz értékesítésbıl származó bevételeket  
� Fejlesztési célra átvett pénzeszközöket 
� elızı évi felhalmozási pénzmaradványt 
• a költségvetési támogatás felhalmozási célú részét (pl. közmőfejlesztési 
hozzájárulás, gazdaságilag elmaradott települések támogatása ) 

 
Az elsı félévben pályázatokat nyújtottunk be a Területfejlesztési Tanácshoz . A nyertes 
pályázatok támogatási szerzıdéseit megkötöttük. 
A pályázati támogatások utalása az igénybevétel alapján történik. 
A Földmővelıdési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól  eszköz vásárláshoz 200 E Ft 
támogatásban részesültünk  
Értékesítésre került a Mazda típusú falugondnoki gépjármő. 
 
A felhalmozási célú bevételek teljesítése 53 %-os. 
 
A felhalmozási bevételek 2009. évi elıirányzatait és 2009.III. negyedévi teljesítéseit az 1 és 
az 1/3 számú melléklet tartalmazza  
 
 
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 
 
Az önkormányzat  fejlesztési terveit a fejlesztési célú bevételek határozzák meg, mivel a 
fejlesztési kiadások nem haladhatják meg a fejlesztési célú bevételek mértékét. 
 
Fejlesztési célú terveink nagyobb részének megvalósítását az év második felére terveztük  
az önkormányzat fizetıképességének megırzése miatt. 
 
Április végén megvásároltuk az új falugondnoki gépjármővet. A sikeres elszámolást követıen 
a támogatás augusztusban megérkezett az önkormányzat számlájára.  
 
Elkészült a faluház belsı felújítása, az átadás októberben  megtörtént. Jelenleg folyamatban 
van a faluház térburkolat és az  oktatóterem felújítása, valamint a pihenıpark térburkolattal 
történı ellátása.  
 
Az FVM  támogatásból motoros főkaszát vásároltunk. 
 
A fejlesztési célú kiadások teljesítése 40 %. 
                                                                    
Hitel 
 
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez lakossági közmőfejlesztési hitel felvételére volt 
szükség. 
A hitel futamideje 10 év, 2001-tıl 2010-ig tart. A törlesztés minden évben egyszer, december 
1-én esedékes. A kamatokat negyedévente fizetjük. 
 
 
Az önkormányzat 2009. évi  felhalmozási kiadásainak elıirányzatait és a 2009.III. negyedévi 
teljesítéseit az 1 és 1/4 számú melléklet tartalmazza.  
 
 
Bazsi Község Önkormányzata a 2009. évi  gazdálkodási feladatait a költségvetési 
rendeletében foglaltaknak megfelelıen látja el. 
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Mőködési hitel felvételére nem került sor. 
Az önkormányzat 2009. évi terv adatait tekintve a bevételek és kiadások idıarányos 
teljesítése a jellemzı. A III. negyedévben rendkívüli bevétele,  illetve kiadása az 
önkormányzatnak nem volt. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az önkormányzat 2009. III. negyedévi 
gazdálkodásáról készített tájékoztatóját szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni.       
 
 
Bazsi, 2009-11-13 
 
 
 
                                                                                        Szentes László 
                                                                                          polgármester 
  
 
 
 
Készítette:  Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı megbízásából  
                     Horváth Zoltán Imréné  gazd. fıea. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének                  
                       

....../2009. (XI.25.)  határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. tv. 79. §-ában foglaltakra figyelemmel Bazsi Község 
Önkormányzata 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót elfogadta. 
 
Felelıs: Szentes László polgármester 
Határidı:  
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1. Melléklet

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT M ŐKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS

    
E Ft-ban

E: eredeti ei. M: módosítás T: teljesítés
megnevezés 2009 teljesítés

I: MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK %
Bevételek eredeti ei. M T
intézményi bevételek 1809 1809 1121 61,96794
sajátos bevételek 6862 6862 5213 75,96911
költségvetési támogatás 11713 18427 17717 96,14696
SZJA bevétel 11737 11737 9803 83,52219
pénzeszköz átvétel 8383 6330 2631 41,56398
rövid lejáratú hitelek 5507 5386 0
elızı évi pénzmaradvány 2018 2018 0
kölcsönök megtárülése 5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 48029 52569 36490 69,41353

Kiadások
személyi juttatások 15983 16118 11422 70,86487
munkaadót terhelút terhelı járulékok 5247 5247 2815 53,6497
dologi kiadások 14366 14537 10929 75,18057
pénzeszköz átadások 12233 16441 13995 85,12256

ellátottak pénzbeni juttatásai 2825 7033 7644 108,6876
speciális célú támogatások 9408 9408 6351 67,50638

tartalékok 200 226
kölcsön nyújtása 60
KIADÁSOK ÖSSZESEN 48029 52569 39221 74,60861

II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Bevételek
elızı évi pénzmaradvány 6094 6094 0
pénzeszköz átvetel 10175 13686 8932 65,26377
sajátos bevételek 2892 2892 2425 83,85201
költségvetési támogatás 1067 1216 991 81,49671
t.eszköz értékesítés 650 650 650 100
kölcsön megtérülése 12
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20878 24538 13010 53,01981

Kiadások
beruházások 14578 16499 8569 51,93648
felújítások 2300 3890 993 25,52699
pénzeszköz átadások 1166 1315 191 14,52471
hitel 2010 2010 0
kamat 824 824 183 22,20874
tartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN 20878 24538 9936 40,4923

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 68907 77107 49500 64,19651
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 68907 77107 49157 63,75167

2009. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELİIRÁNYZATA ÉS III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE
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1/1 melléklet

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK

2009 E Ft
E: eredeti el ıirányzat           T: teljesítés
cím alcím int.bevételek sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk hitel elızı évi pm. bevételek összesen

E T E T E T E T E T E T E T
I.  ÖNKORMÁNYZAT
2. Önk.igazg.tev 424 312 280 281 5507 1946 8157 593
3. Város és község. 7513 677 7513 677
4. Köztemetı f. 20 21 20 21
7. Önk.egyéb elsz. 6862 5213 22879 26761 29741 31974
8.egyéb eü.tevü.tev. 0 0
10.családsegítés 2 137 0 139
11. Szoc.étkeztetés 1350 773 1350 773
19. Múzeumi tev 15 13 15 13

0 0
18. Közm.könyvt.tev 590 1490 590 1490

0 0
I. cím összesen 1809 1121 6862 5213 22879 26761 8383 2585 5507 0 1946 0 47386 35680

II. cigány kisebbségi önk.
1. Önk.igazg.tev 759 759 50 46 72 881 805
II.cím összesen 0 0 0 0 759 759 50 46 0 0 72 0 881 805

ÖSSZESEN 1809 1121 6862 5213 23638 27520 8433 2631 5507 0 2018 0 48267 36485
kölcsön megtérülése 5
MINDÖSSZESEN 48267 36490  
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1/2.melléklet

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŐKÖDÉSI KIADÁSOK

2009. E Ft
E: eredeti el ıirányzat           T: teljesítés
cím alcím személyi juttatások m.adót terh.járulék dologi kiadások p.eszk.átadások kiadások összesen

E T E T E T E T E T
I.  ÖNKORMÁNYZAT
1.közutak, hidak öhidak üz. 188 171 188 171
2. Önk.igazg.tev. 4603 3349 1635 936 2441 1886 8855 5972 17534 12143
3. Város és közsg. 9291 6269 2999 1408 1813 2642 105 59 14208 10378
4.köztemetı f. 150 27 150 27
5.közvilágítás 768 615 768 615

0 0
8. Egyéb eü.tev 391 237 448 320 839 557
10. Családsegítés 1252 1061 354 313 1860 663 3466 2037
11. Szoc.étkeztetés 1920 1165 1920 1165
12.rendsz.p.ellátások 2505 2792 2505 2792
14.m.nélküli ell. 3058 3488 3058 3488
15.eseti p.ell. 430 756 430 756
16.eseti gy.védelmi ell. 1040 608 1040 608
17.tel.hulladékg. 2262 1616 2262 1616
18.közm.könyvtári t. 792 594 254 154 1998 1427 3044 2175
19.múzeumi tev 50 13 50 13

0 0
I.cím összesen 15938 11273 5242 2811 13841 10462 16441 13995 51462 38541

0 0
II. cigány kisebbségi önk. 0 0
1. Önk.igazg.tev 180 149 5 4 696 467 881 620
III. cím összesen 180 149 5 4 696 467 0 0 881 620

0 0
CÍMEK ÖSSZESEN 16118 11422 5247 2815 14537 10929 16441 13995 52343 39161
kölcsön nyújtása 60
tartalékok 226
MINDÖSSZESEN 52569 39221  
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1/3 melléklet

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2009. E FT-ban
E: eredeti elıirányzat    M: módosított el     T: teljesítés
CÍM          ALCÍM sajátos bevételek költsgv.bevételek pénzeszk.bevétel t.eszköz értékesítés pénzmaradvány   összesen

E T E T E T E T E T E T
I.  ÖNKORMÁNYZAT
2. Önk.igazg.tev 6094 6094 0
pénzmaradvány

3.város és közsg. 6869 2114 6869 2114
szennyvíz.közmő befiz. 2010 1166
eszk.beszerzés FVM 200
hulladéklerakó léte-

tsítéshez támogatás 600
pihenıpark TRFC tám. 748 748
TRFC CÉDE traktor 2318
TRFC CÉDE felújítások 1193
11. Családsegítés 6817 6818 6817 6818

gk beszerzés támogatása 6817 6818

7. Önk.elsz-i 2892 2425 1216 991 650 650 4758 4066
komm.adó 1826 1820
üzemeltetési díj 900 605
bérleti díjak 166
gazd.elmaradott tel.tám 1067 800
közmőfejl. Tám 149 191
gk értékesítés 650 650

I.CÍM összesen 2892 2425 1216 991 13686 8932 650 650 6094 0 24538 12998
kölcsön megtérülése 12
MINDÖSSZESEN 24538 13010  
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Kivonat Bazsi Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009(II.11) rendeletébıl 1/4 melléklet
BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
2009. E Ft-ban

E. eredeti elıirányzat T: teljesítés
cím          alcím        felújítás        beruházás pénzeszk.átadás hitel  és kamat       összesen

E T E T E T E T E T
I. ÖNKORMÁNYZAT

2. Önk.igazgt.tevékenysége 2834 183 2834 183
hitel visszafizetés 2010
kamat szennyvíz 224 183
kamat gk beszerzés 600

3. Város és községgazdálkodás 3890 993 8467 538 1315 191 13672 1722
hulladéklerakó létesítés 1166
gépbeszerzés 238
traktor beszerzés 3091
telek kialakítás 1476
víz elvezetés 3900
terület vásárlás 300
busz váró felújítás 200
faluház belsı felújítás 1000
szennyvíz szivattyú vásárlás 600
járda felújítás 500
faluház térburkolat 722 606
pihenıpark térburkolat 413
oktatóterem felújítás 455 387

közmő hozzájárulás 149 191

11. Családsegítés 8032 8031 8032 8031
falugondnoki gk.beszerzés 8032 8031

MINDÖSSZESEN 3890 993 16499 8569 1315 191 2834 183 24538 9936
2009. május 26-i módosításokkal egíséges szerkezetben
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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8352 BAZSI Fİ U . 91. T/Fax: 87/352-201 

 
 

ELİTERJESZTÉS 
 

Bazsi Község Önkormányzat Képvisel ı-testületének  
2009. november    25 -i ülésére 

 
Tárgy :               Bazsi Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési 

     koncepciója 
Elıterjeszti :      Szentes László polgármester 

 
 

Tisztelt képvisel ı-testület !  
  

A helyi önkormányzatok költségvetésének kialakítása több ütemben történik. A 
tervezımunka, a költségvetési javaslat elkészítése a költségvetési koncepció 
összeállításával kezdıdik, majd a költségvetési rendelettervezet beterjesztése alapján kerül 
megállapításra az éves költségvetés.  
 
Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet állapítja meg.   
Az elıírásoknak megfelelıen a költségvetési koncepció következı évi szakmai elképzelések, 
célok és esedékes feladatok alapján, a lehetıségek és kötelezettségek felmérésével készült. 
 
A számítások során figyelembe vételre kerültek a tervezhetı helyi források,  központi 
költségvetési  kapcsolatokból számításba vehetı bevételek, a jelenlegi ismeretek alapján 
bevonható külsı (különféle pályázati, EU-s, államháztartáson kívüli) forráslehetıségek.  
A koncepció a tervezés további irányaira, feladataira vonatkozóan határozati javaslatot is 
tartalmaz, mely lehetıvé teszi a megalapozott költségvetési javaslat elkészítését.  
 
A költségvetési koncepció bevételi keretszámainak kimunkálásánál a központi forrásokat 
illetıen számításainkat a beterjesztett költségvetési törvényjavaslatra alapoztuk. Emellett 
saját forrásainkat a 2009. évi tényleges pénzügyi folyamatokat is figyelembe véve terveztük.  
Az elıterjesztésben szerepelnek a folyamatban lévı feladatok következı évi üteme, a 
korábban vállalt, 2010. évben esedékes feladatok. 
Mindezek mellett a koncepcióban megfogalmazásra került, hogy a tervezımunka további 
szakaszában törekedni kell újabb források, illetve a mozgástér más eszközökkel történı 
bıvítési lehetıségeinek feltárására.  
 
Az önkormányzatunk 2010. évi költségvetési javaslatának, rendelettervezetének alapja az 
elfogadott költségvetési koncepció. A határozati javaslat megjelöli azokat az irányokat, 
melyek szerint a tervezı munkát folytatni kell. Ezek alapján vehetı számba az önkormányzat 
által tervezhetı forráslehetıség, valamint a kiadási szükséglet és kerülhet megállapításra 
olyan nagyságrendő hiány, amely a gazdálkodás biztonságát nem veszélyezteti.  
  
A koncepcióban a bevételek számbavételét elemzések elızték meg, így a jelenlegi 
ismeretek szerint  kerültek beépítésre.  
A kiadási keretszámok meghatározásánál a kötelezı önkormányzati mőködési feladatok 
beépítése elsıdleges szempont volt. A számítások alapján beépültek a koncepcióba a 
kötelezı mőködési, fenntartási feladatok és a korábban megkezdett, már 
kötelezettségvállalással érintett feladatok. A számításba vett feladatok pénzügyi igénye ez 
évben is jelentısen meghaladja a forráslehetıségeket. 
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MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 
 

� Központi források 
 
A helyi önkormányzatok forrásszabályozása lényegesen 2010-re sem változik. Az egyes 
elemek számbavétele a következık szerint történik:  
Személyi jövedelemadó felosztása az elızı évekhez hasonlóan történik. (40%) 
Továbbra is jelentıs szerepe lesz a feladatok finanszírozásában. 
 
Az állami támogatások és hozzájárulások elosztási elvei alapvetıen nem változtak.  
Az állami támogatást a költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján normatív, a 8. 
számú melléklet alapján normatív, kötött  felhasználású támogatásként kapjuk 
A törvény 5. számú melléklete alapján felhasználási kötöttséggel járó  támogatásokat 
igényelhetünk. 
 
A normatív állami támogatások jogcímenkénti mértéke a 2009. évihez hasonlóan alakul. 
Változások 

 
 
A szabályozás szerint 2010-ben is 100% marad az önkormányzatok részesedése 
gépjármőadóból, a termıföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA-ból és az 
önkormányzat által a beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni , valamint a 
környezetvédelmi bírságból. 
 
 

� Saját bevételek 
 
Intézményi bevételek 
 
Az intézményi bevételek tekintetében lényeges változásra, azaz bevétel növekedésre 2010. 
évben sem számíthatunk. 
A szociális étkeztetést igénylık száma várhatóan nem változik ezért a térítési díjból 
származó bevételek sem emelkednek. 
 
A továbbszámlázott közszolgáltatásokból származó bevétel a 2009. évi teljesítéshez 
hasonlóan alakul. 
 
 
Kamat bevételek 
  
Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan, átmenetileg szabad pénzeszközzel amelynek 
lekötésébıl kamat bevételre tudnánk szert tenni. 
A folyószámlán lévı összegbıl a bevétel nem jelentıs. 
 

� Sajátos bevételek  
 
Helyi adókból származó bevételek 
 

� Önkormányzatunk helyi adói : 
� Kommunális adó 
� Iparőzési adó 

 
 
A kommunális adóból származó bevételt a felhalmozási célú bevételek között vesszük 
figyelembe. 
Javasolnám a kommunális adó mértékének és kedvezményre jogosító feltételeinek 
felülvizsgálatát, ezáltal a kommunális adó növelését. 
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� Mőködési célra átvett támogatás érték ő pénzeszközök 
Közhasznú foglalkoztatásra kapott támogatások  
Pályázati pénzeszközök   

 
� Mőködési hitel 

 
A bevételi és kiadási egyensúly megteremtése érdekében hitel igénybevételével 
 is számolnunk kell. A rendelkezésre álló bevételi források nem nyújtanak fedezetet  
a mőködési kiadásokra. Átmeneti likviditási gondjainkat folyószámla hitel felvételével 
szeretnénk megoldani. 
 

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 
 
Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja a  

� kommunális adó 100 %-át, 
� üzemeltetési díjat ( elsısorban az üzemeltetésre átadott érték megóvására, 

felújítására kell fordítani) 
� tárgyi eszköz értékesítésbıl származó bevételeket ( pl. telek értékesítés) 
� fejlesztési célra átvett pénzeszközöket 
� elızı évi felhalmozási pénzmaradványt 
� a költségvetési támogatás felhalmozási célú részét (pl. közmőfejlesztési 

hozzájárulás) 
� közmőfejlesztési hozzájárulás (lakossági szennyvíz közmő befizetések ) 
� támogatási kölcsönök megtérülése ( lakásvásárlási kölcsönök) 
� gazdaságilag elmaradott települések támogatásának 100 %-a ( központi forrás) 

 
A felhalmozási célú bevételek nyújtanak fedezetet a felhalmozási célú kiadásokra.                          
A  bevétel-kiadás egyensúlyára itt is törekednünk kell. 
 
 

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK 
 
2010.évben is fı feladatnak kell tartanunk az alapellátást nyújtó intézmények  és a 
kötelezıen ellátandó feladataink zavartalan mőködtetéséhez  szükséges források 
biztosítását. 
Az önkormányzat feladatai és annak költségei  szakfeladatok szerinti bontásban ( alcímek) 
kerülnek meghatározásra.  
Jelentıs a  változás 2010.01.01-tıl a szakfeladatrendben, valamint a költségvetési szervek 
számviteli szabályaiban. 
A mőködési kiadások kiemelt elıirányzatai: 

� személyi juttatások 
� munkaadót terhelı járulékok 
� dologi kiadások 
� támogatás értékő pénzeszköz átadások: 

                                              ellátottak pénzbeli juttatásai 
                                              speciális célú támogatások  
 
 

� személyi juttatások  
A személyi juttatások tekintetében  nem tervezünk v áltozást . 
 
A köztisztvisel ık illetmény  alapját a költségvetési törvényjavaslat 2010. évben is  38.650 
Ft- ban határozza meg.  
 
A közalkalmazotti illetmény  tábla sem változik a 2009. évihez képest. 
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A törvényjavaslat alapján központi bérpolitikai intézkedés nélkül a munkáltatók 
saját hatáskörben - az illetménytörvény keretei között - növelhetik a foglalkoztatottak 
illetményét mivel  

- a közalkalmazotti illetménytábla alsó határos minimumoknál magasabb illetmény 
korlátozás nélkül megállapítható 

- a köztisztviselıknél a munkáltató élhet az alapilletménytıl felfelé való eltérés 
lehetıségével, 

- A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóknál az illetmény a munkáltatói döntés 
függvénye  ( a minimálbér  mértéke 2009.01-01-tıl : 71.500 Ft , 2010. évi adat nem 
áll rendelkezésre) 

� Munkaadót terhel ı járulékok  
 
A társadalombiztosítási járulék  mértéke továbbra is 29 % . 
  
Az egészségügyi hozzájárulás  mértéke a 2009. évhez hasonlóan 1950,- Ft /fı/hó. 
 
 
� Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások növelésére a következı évben sem várható központi fedezet.  
Mivel az önkormányzat saját bevételeit tekintve nem várható növekedés az elmúlt évhez 
viszonyítva, a dologi kiadások elıirányzatait a 2009. évi teljesítésnek megfelelı mértéken 
kell tartanunk.   
 
� Szociális kiadások  
 
A  önkormányzatunk 2009. évi költségvetési javaslatainak kialakítása során figyelembe 
vettük a 2009. évi változásokat.   
A szociális segélyezés és közmunka új rendszere megteremti a lehetıségét, hogy a 
korábbihoz képest növekedjen a segélyezés helyett a közfoglalkoztatásban résztvevık 
száma. 
 
A nyugdíjminimum  emelkedésé a nyugdíjminimumhoz kötött családtámogatások mértékét is  
emeli. ( pl. rendszeres szociális segély, ápolási díj ) 
 
A lakásfenntartási támogatás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2009. évben is  
450 Ft. 
 
� Pénzeszköz átadások 
  
Önkormányzatunk a feladatainak gazdaságosabb elvégzése érdekében társulásokban vesz 
részt. 
 

� Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás  Sümeg 
 

� Szociális Intézményi Társulás Sümeg 
 

� Intézményfenntartó Társulás  
- Sümeg-  Bazsi- Sümegprága- Zalagyömörı ( általános iskolai oktatás ) 
- Zalaszántó –Bazsi- Vindornyalak                  ( általános iskolai oktatás ) 
- Sümegcsehi- Döbröce – Bazsi                      ( általános iskolai oktatás)  
- Sümegprága- Bazsi                                       ( óvodai nevelés) 

 
� Közös alapítású intézménye 

Sümegprága és Bazsi Községek  Körjegyzısége 
Alapítók:       Települési Önkormányzat Sümegprága 
                      Bazsi Község Önkormányzata 
Alapítás éve : 2001 
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A társulási tagdíjak és hozzájárulások 2010. évi mértéke nem ismert, ezért a 2009. évi 
adatokkal számoltunk. 
 
 
 

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  
 
A  felhalmozás jellegő kiadásokra a koncepcióban    13010 E Ft-ot számszerősítettünk. 
E keretösszeg döntıen már a leszerzıdött feladatok mellett a 2009. évi költségvetésben a 
2010. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségekre nyújt fedezetet. 
A feladatok köre ennél jóval magasabb ezért a tervezı munka során törekedni kell újabb 
külsı források felkutatásával, bevonásával. 
 
� HITEL 
 
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez lakossági közmőfejlesztési hitel felvételére volt 
szükség. 
A hitel futamideje 10 év, 2001-tıl 2010-ig tart. A törlesztés minden évben egyszer, december 
1-én esedékes. A kamatokat negyedévente fizetjük. 
A hitel törlesztésének fedezetét a lakossági befizetések biztosítják. A lakossági hozzájárulás 
mértéke 100 E Ft ingatlanonként  , amit legkésıbb 2010-ig kell megfizetniük. 

 
 

ÖSSZEGZÉS 
 

A beterjesztett javaslatban a ma reálisan számszerősíthetı forráslehetıségek és a kiadások 
között a hiány mértéke   5.000  E Ft.  
A költségvetési tervezés további szakaszában mind a bevételek , mind a kiadások területén 
tovább kell keresni azokat a megoldásokat, melyekkel a hiány felszámolható, a költségvetési 
egyensúly megteremthetı. 
Ehhez a következı feladatok és intézkedések szükségesek: 
 
A bevételekkel összefüggésben : 
 

o A költségvetési törvény jóváhagyását követıen pontosítani kell az önkormányzatot, a 
központi költségvetésbıl megilletı forrásokat. (normatív állami hozzájárulások, 
átengedett személyi jövedelemadó, stb.).  

o Az adóbevételek területén reális mértékkel növelni kell a kommunálisadó mértékét.   
Továbbra is szükséges a beszedési munka hatékonysága, csökkentve ezáltal a 
kintlévıségeket.  

o A már eddig is jelentıs nagyságrendő elnyert pályázatok mellett keresni kell a további 
pályázatokhoz való kapcsolódás lehetıségét mind az intézmények, mind az 
önkormányzat vonatkozásában a külsı források bıvítése érdekében.  

o Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentısebb mértékő 
eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezıbb hitelfelvétel lehetıségét .  

 
A kiadásokkal összefüggésben:  
 

o Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó 
intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különbözı ellátórendszerek, 
tevékenységek vonatkozásában.  

Ezen belül kiemelten: 

  
- Az önkormányzati feladatellátás minden területén az eddigieknél is jobban kell 

érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a 
költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell.  
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- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni az  önként vállalt 
feladatok tételeit, azok mértékét.  

- Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlı lehetıségek eddigieknél is 
intenzívebb kihasználására.  

 
Az elıbb felvázoltak figyelembevételével a koncepció prioritásai a következıkben 
foglalhatók össze: 

- Elsıdleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település 
mőködıképességének megırzése, a kötelezı önkormányzati feladatellátás 
feltételeinek biztosítása.  

- A  település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években elkezdett 
parkgondozási programot, mely jelentısen hozzájárul a községünkrıl alkotott 
kedvezı kép kialakításához.  

- Folytatni kell azokat a hagyományteremtı programokat – különösen a kultúra 
és a sport területén –, melyeket a község az elmúlt években elkezdett, s 
melyek által  elismertebb és „élhetıbb” településsé  vált. Szükséges 
ugyanakkor ezek mértékének, nagyságrendjének felülvizsgálata.  

- Még fokozottabb erıfeszítéseket kell tenni a további külsı tıke bevonására a 
saját források kiegészítésére . 

- A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink 
behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következık 
szerint:  
o leszerzıdött feladatokhoz fedezet biztosítása,  
o a 2009. évi költségvetésben a 2010. évi költségvetés terhére vállalt 

kötelezettségek költségvetésbe történı beépítése,  
o új indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása.  

 
-  beruházások között kiemelten kell kezelni az alábbi feladatokat : 

o belterületi utak felújítása 
o Új utca közmővesítése 
o Felszíni vízelvezetés 

 
- a hitelmőveletek tekintetében kiemelten kell kezelni a  

 
o Közmőfejlesztési hitel 2010. évi törlesztı részletének visszafizetését 

 
 
 
 Bazsi Község  Önkormányzat 2010.. évi koncepciójának számszerősített adatait az 

 1. számú melléklet  tartalmazza. 

   

Kérem a Tisztelt Képviselı-tagokat, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetési 
koncepcióját szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni. 
 
Bazsi, 2009-11-19 
 
 
                                                                                 Szentes László  
                                                                                   Polgármester 
 
 

 
Készítette :        Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı megbízásából  
                          Horváth Zoltán Imréné gazd. fıea. 
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Határozati javaslat: 
 
 

1. Bazsi Község Önkormányzat képviselı-testülete megtárgyalta az önkormányzat 
2010.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos elıterjesztést és azt a 2010. 
évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti. 

 
2. A képviselı-testület az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének 

figyelembevételével a következı célkitőzések, prioritások elıtérbe helyezését tartja 
szükségesnek a költségvetés készítése során: 

 
� Elsıdleges cél a költségvetési  egyensúly megteremtése, a település 

mőködıképességének megırzése, a kötelezı önkormányzati feladatellátás 
feltételeinek biztosítása. 

� A  település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években elkezdett 
parkgondozási programot, mely jelentısen hozzájárul a községünkrıl alkotott 
kedvezı kép kialakításához.  

� Folytatni kell azokat a hagyományteremtı programokat – különösen a kultúra és a 
sport területén –, melyeket a község az elmúlt években elkezdett, s melyek által  
elismertebb és „élhetıbb” településsé  vált. Szükséges ugyanakkor ezek 
mértékének, nagyságrendjének felülvizsgálata.  

� Még fokozottabb erıfeszítéseket kell tenni a további külsı tıke bevonására a 
saját források kiegészítésére .  

� A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink 
behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következık szerint:  
o leszerzıdött feladatokhoz fedezet biztosítása,  
o a 2009. évi költségvetésben a 2010. évi költségvetés terhére vállalt 
kötelezettségek költségvetésbe történı beépítése,  
o új indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása 

 
� A beruházások között kiemelten kell kezelni az alábbi  

            feladatokat : 
o belterületi utak felújítása 
o Új utca közmővesítése 
o  Felszíni vízelvezetés 

 
� a hitelmőveletek tekintetében kiemelten kell kezelni a 

o közmőfejlesztési hitel 2010. évi törlesztı részletének visszafizetését 
 

3. A koncepcióban szereplı hiány felszámolására, a bevételek-kiadások közötti   
egyensúly megteremtésére a Képviselı-testület a következık végrehajtását tartja 
szükségesnek: 
 
 

3.1. A bevételek területén : 
 
o  A költségvetési törvény jóváhagyását követıen pontosítani kell az önkormányzat 

központi költségvetésbıl megilletı forrásait. (normatív állami hozzájárulások, 
átengedett személyi jövedelemadó, stb.).  
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o Az adóbevételek területén reális mértékkel növelni kell a 
kommunálisadó mértékét.   Továbbra is szükséges a beszedési munka 
hatékonysága, csökkentve ezáltal a kintlévıségeket.  

 
o A már eddig is jelentıs nagyságrendő elnyert pályázatok mellett keresni kell a további 

pályázatokhoz való kapcsolódás lehetıségét mind az intézmények, mind az 
önkormányzat vonatkozásában a külsı források bıvítése érdekében.  

 
o Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a jelentısebb mértékő 

eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezıbb hitelfelvétel lehetıségét 
 
 
3.2. A kiadások területén: 
 
o Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó 

intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különbözı ellátórendszerek, 
tevékenységek vonatkozásában.  

Ezen belül kiemelten: 

  
- Az önkormányzati feladatellátás minden területén az eddigieknél is jobban kell 

érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a 
költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell.  

- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben  önként vállalt feladatok 
tételeit, azok mértékét. 

- Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit 
- Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlı lehetıségek eddigieknél is 

intenzívebb kihasználására.  
 
 
 
 
Felelıs:     Szentes László   polgármester 
 
Határid ı:      2010. február 15. 
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1. Melléklet

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT M ŐKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS
2009. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELİIRÁNYZATA, III.NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE ÉS

    2010. ÉVI KONCEPCIÓJA
E Ft-ban

E: eredeti ei. M: módosítás T: teljesítés
megnevezés 2009 2010.évi

I: MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK koncepció

Bevételek eredeti ei. M T
intézményi bevételek 1809 1809 1121 1809
sajátos bevételek 6862 6862 5213 7712
költségvetési támogatás 11713 18427 17717 11713
SZJA bevétel 11737 11737 9803 11605
pénzeszköz átvétel 8383 6330 2631 8383
rövid lejáratú hitelek 5507 5386 5000
elızı évi pénzmaradvány 2018 2018 1137
kölcsönök megtárülése 5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 48029 52569 36490 47359

Kiadások
személyi juttatások 15983 16118 11422 15733
munkaadót terhelút terhelı járulékok 5247 5247 2815 5107
dologi kiadások 14366 14537 10929 14286
pénzeszköz átadások 12233 16441 13995 12233

ellátottak pénzbeni juttatásai 2825 7033 7644 2825
speciális célú támogatások 9408 9408 6351 9408

tartalékok 200 226
kölcsön nyújtása 60
KIADÁSOK ÖSSZESEN 48029 52569 39221 47359

II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Bevételek
elızı évi pénzmaradvány 6094 6094 6546
pénzeszköz átvetel 10175 13686 8932
sajátos bevételek 2892 2892 2425 2892
költségvetési támogatás 1067 1216 991 1067
t.eszköz értékesítés 650 650 650
kölcsön megtérülése 12
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 20878 24538 13010 10505

Kiadások
beruházások 14578 16499 8569 8144
felújítások 2300 3890 993
pénzeszköz átadások 1166 1315 191
hitel 2010 2010 2191
kamat 824 824 183 170
tartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN 20878 24538 9936 10505

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 68907 77107 49500 57864
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 68907 77107 49157 57864
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SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZ İJE 
8351 Sümegprága,Rákóczi u. 17.  Telefon/Fax : 87/550-038   E-mail : korjspb@enternet.hu 

 
 
 
 
 
 

E L İ T E R J E S Z T É S 
 

 
Bazsi Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 25-én 

tartandó nyilvános ülésére 
 

 
 
 
Tárgy: Javaslat Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelete megalkotására 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) – (2) bekezdéseiben 
foglaltak alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadásáig és hatályba 
lépéséig  a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében szükséges az átmeneti 
gazdálkodásról rendelet alkotása. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen az átmeneti gazdálkodásról  
szóló - mellékelt - rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni.  
 
Sümegprága, 2009. november 17. 
 
 
 

          
 

                 Vincze József Ágostonné dr. 
           körjegyzı 
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                                                                                                                          MELLÉKLET 

                                                                                                                          
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

 
…/2009. (…….) rendelete 

 
az átmeneti gazdálkodásról 

( t e r v e z e t ) 
 

 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 76. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak alapján  az Önkormányzat 2010. 
évi költségvetésének hatálybalépéséig az alábbi rendeletet alkotja:  
 

 
1. § 
 

A 2010. évi  költségvetés elfogadásáig terjedı idıszakra – a gazdálkodás zavartalanságának 
biztosítása érdekében – a képviselı-testület e rendeletben foglaltaknak megfelelıen 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati bevételeket beszedje és a kiadásokat 
teljesítse. 
 

2. § 
 

(1)A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  költségvetési szervei 
(körjegyzıség, óvoda) részére az alapmőködéshez szükséges pénzügyi forrásokat biztosítsa. 
 
(2)E rendelet hatályba lépése elıtt keletkezett – gazdálkodást érintı – megállapodásokat és 
szerzıdéseket, a belılük származó jogokat és kötelezettségeket érvényesíteni, illetve 
teljesíteni kell. 
 
(3)Fejlesztés és felújítás tekintetében új kötelezettség nem vállalható. 

 
 
3. § 
 

Az elızı évi szabad pénzmaradvány terhére, annak jóváhagyásáig kötelezettség nem 
vállalható. 

 
4. § 
 

Az államigazgatási és önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatokból eredı 
kifizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen jellegő kiadásokra a 2. §-ban foglalt 
korlátozás nem vonatkozik. 

 
5. § 
 

Rendkívüli gazdálkodási körülmény esetén felhatalmazást kap a polgármester legfeljebb 
(összesen) 500.000.-  forint felhasználásának engedélyezésére. 
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6.  § 
 

 
A 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásáig e rendelet értelmében teljesített gazdálkodási 
események beillesztett részét képezik az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének. 

 
 

7.  § 
 

Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 

                         Szentes László                                      Vincze József Ágostonné dr. 
              polgármester                                                       körjegyzı 

 
 

 
 
 
 
 

Kihirdetve:   2009. november    -én. 
 
 
Sümegprága, 2009. november                                                                  
 
 

         Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                         körjegyzı  
 
 
 
 
 


