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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgar.rrresteľ

A képviselő-t'estiileti iilés időpontj

a: 201'3. novembeľ 06.

. sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Jőzsefvźlrosi onkoľmányzat2014. évi ktiltségvetésikoncepciĺójára

A

napirendet nyí|tlztrt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadástůloz egyszertí4q!415si!ę!!
szav azattobb sé s szüksé ses.
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véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi
X
Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság

Hatát ozatí j av asIat a bizottság számát a:

A

Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek az előterlesztés mestáľsvalását.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I.

Előzmények

A következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót

a polgármester októbeľ

3l-ig nyújtja be

a képviselő-testület ę|é. Az á||aÍI.háztaÍtásró1 szóló törvény végrehajtásźrőI sző|ő 3681201I.
(XII.31.) Korm. rende|et 26. $ (1) bękezdése a|apján a jegyző a helyi onkormáĺyzat
költségvetési koncepciőját a tęrvezett bevételek, a kötelezettségvźů|a|ások és más fizetési
kötelezettségek, és a Kormány Aht. 13. $ (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével
á||ítja ĺjssze. Az á|IanháztartágőI sző|ő 2011. évi CXCV. törvény (Aht.) 13. $ (1) bekezdése
szerint: ,Jz államháztartásért felelős miniszter javaslatóľa a Kormány máľcius 3l-ig
meghatóľozza a gazdasóg- és pénzügypolitika fő irányait, így kulanasen az adópolitika és a
kalrcégvetési politika céljait, ragzíti az államadósság csÓkkentésével osszhangban álló
kaltségvetési egyenleg céIt.,,
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A polgármester

a

helyi önkormáĺyzat gazdáIkodásának első féléviheIyzetéro| szeptembeľ 15-

éig, háromnegyed éves he|yzetéró| a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban
Íájékoztatja a képviselő-testiiletet. A tttjékońatás tafia|mazza a helyi önkormányzat

költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

il.

A beterjesztés indoka
Fenti jogszabályi ľendelkezéseknek az előterjesztésben foglaltakkal tesz elege;t

aZ

onkormányzat.

ilI. Tényállási adatok - IV. Diintés tartalmának ľészletesismertetése
A Nemzetgazdasźĺgi Miniszter Magyarország 2014, évi központi költségvetéséľől szóló
torvénýervęzetétszeptembeľ 30. napjáig a Kormĺíny elé terjesztette.

A

költségvetést meghatátoző, befolyásoló jogszabá|yoWjogszabáIy-tervezetek
teljes köruen.

nem ismertek

2013. évben az onkormányzat feladatellátásában _ iĺtézményekés a gazđaságitársaságok
á|taI e||źú.ott- jelentős változások voltak, melynek hatásźra a költségek novekedése várható
2074. évben. A jogszabá|yi vźitozások is érintik az onkormźnyzat feladate||áttsát, a
felhasználható forrásokĺagysźętú'a feladatok finanszírozását. A|eztlru|t projektekkelvállalt
hatátozotÍ., vagy határozatIart idejrí kötelezettségek is hatással vannak a 2014. évi
költségvetésre.

1.

Tájékoztatő a20Í3. évi kiiltségvetésI-I[. negyedévi teljesítéséľől

Az e|oiáĺyzatok a

2013. évi költségvetésről szóló cjnkormźnyzati rendeletben áŃezetett.

e|óir źny zatokat taľtalm azzák.

onkormdnyzat összesen

A 2013. haľomnegyeđéves módosított e|őirányzat bevételi főösszege az
I8,9%o-ka| haladta meg,

o
C
o
o
o
.
.
.
Az

eređetie|őkányzatot

melyetaz a|ábbi eIőiráĺyzat módosítások eľedményeztek:

állami tĺĺmogatás

0,5oÁ

intézményi mííködési bevételek

0,5o/o

közhatalmi bevételek

0,1oÁ

pénzmaradvány

149yo

működési célútámogatásértékű bevételek

0,9oÁ

felhalmozásí saját és sajátos bevételek

1,60Á

felhalmozásicélútámogatásértékűbevételek

0,IoÁ

felhalm ozási céIű péĺueszkozáfu étel áI|amhánałtáson kívĹilrő l

0,3yo

eloirányzat emelkedésétlegnagyobb résú.a 20|2. évi pénzmaraďvány e|őirányzat

nĺivekedése eredményezte.

Bevételek teliesítése

Az

eređetiköltségvetésben a bevételek és hitelek címénteÍvezett 17.862.773 e Ft bevétel
2I.250'315 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előiranyzathoz képest 55,3%o-ban,
1I.753.56] e Ft-ban rcalizá|őđtak.

A

bevételek - hitel, pénzmaruđvány,fiiggő bevételek nélküli - 17.045.664 e Ft módosított
eIőirányzatával szemben 10.767.07I e Ft folý be (63,10Á). A pénzmaradváĺy nélkĺili
múködési bevételek 75,,7oÁ-ra, a felhalmozási bevételek 50,7oÁ-ra teljesültek.

A

bevételek eIoirányzat-csoportonkénti teljesítésétaz előterjesztés

1. Sz.

melléklete

tartalmazza.

Kiadások teljesítése

A kiadások 2I.250.315 e Ft összegrĺ módosított e|óirźnyzattlnak 51,4%o-a teljesült, 10.930.592
e Ft összegben. A teljesítés a múködési kiadásokná| 63,60Á, a felhalmozási kiađásoknál
14,9Yo.

A

kiadások előfutnyzat-csoportonkénti teljesítésétaz előteľjesĺés1. SZ. melléklete

tartalmazza.
Hite1múveletek

Az Önkormźnyzat által igénybe vett hitelek á||ományźnak osszege 2013. szeptember 30-an
3.474.407 e Ft, a váItőé f.I36.|58 e Ft. A hitelek á|Iománya 20If. december 31.-i
állomanyhoz képest 47,5Yo-kal, a váItőé 53,0oÁ-ka| csökkent. Az áIIam aZ I. félévi
adósságátváIla|ás keľetében az onkormtnyzattőI 4.46I,125 e Ft adósságot atvá|Ialt, mely a
félévesbeszámolóban már megjelent. A hitelállomanyt az eIőterjesńés I/e. sz. mellékĺete
tartalmazza.

Lekötött

betétek

Az átmenetileg szabad pélueszkozok az értékállóság biztosítása érdekében - a
költségvetésről szóló ľendeletben szabá|yozottak figyelembe vételévelbetétkéntlekĺjtésre
keľiiltek. A lekĺitott betétek állomanya 2.200.000 ę Ft,37,5oÁ-ka1 magasabb, mint a 2012.
december 31-i állomány értékevolt. Az emelkedést részben a bevételek és a kiadások
telj esítésénekidőbeli eltérése,valamint a tartalékok eľedményezték.
osszegzés

A

20T3. évi költségvetést és a gazdá|kodást, valamint a könywezetést az előzo évhęz képest
lényegesen befolyásolták a 2013. január 1. napjától hatźt|yba lépő jogszabá|yi vtitozások. A
feladatokat hármas tagolásban _ kötelező, önként vá||alt, á||anigazgatási _ kell bemutatni a
költségvetésben és a besztnrlolóban. Módosult a költségvetés szerkezetę is. Az áItaIźlnos
i sko lák szakmai fenntartás át z0 I 3 . j anuáĺ 1 -j étő l az á||aĺrl látj a e|.

A

haľomnegyed

éves gazdá|kođźlssorán likviditási problémája nem volt

az
Önkormĺĺnyzatnak.A működési bevételek teljesítése időarányos, a kiadások az időarányosnál
alacsonyabban teljesültek. A fe|ha|mozási bevételek és kiadások teljesítése az íđőatányostól
elmarad.

A bevételek és a 2012. évipénzmnadvtrry a kiadásokatfedezték.

Az haľomnegyed éves tényadatok aIapján a költségvetés további takaľékos gazdálkodással
tarthatő.
o

A vaľható bevételkieséseketkiadási mestakaľításból

n k o r mdny

zati

e1őrę|áthatő|as'törölni

lehet.

k ö lts égv e tlĺs

Bevételek teljesítése

bevételek _ hitel, pénzmarađvźnyés ftiggő-átfutó bevételek nélkti| e|óíttnyzathozviszoĺyíBĺa6],]%o-rateljesültek.

A

a

módosított

3

.

Múködési bevételek

A mfüödési bevételek teljesítésétaz
szöve gköz

i táb|ázat

ré

1. szövegközi

táb|ázat,

az ađőbevételekalakuIását a

2.

sz\etezi.
1' sz. szcjvegkozi tźtb|ázat

ezerFt
Bęvételęk męgnęvęzésę

MĺidosÍtott ei.

Teli. To-a

Tęlięsítés

Iĺtézméĺyi
múkodésibevétel kamat,

önkormányzati Vagyon bérbeadásából
szćrmaző bevételek és áfa bevételek
nélkül
76 r02

r38 226

55,0

7f,0

Kamatbevételek

- értékpapír,lekötött betét
- lakás és helyiség elidegenítés

125 000

99 0s1

31 000

9 782

miatti kamat

-

bankszámla kamat

503

egyéb kamat

3

onkormányzati Vagyon béľbeadásából
szźttmaző bevételek (Iakbéľ, helyiség
bérlęti đíj,közterÍilet foglalás, egyéb
bérleti đíiak)

r

Afa bevételek és visszatéľülések

463 996

I 024 r03

69,9

627 405

331 342

52,8

2385 627

1

543 886

64,7

s 901 942

3 912 073

66,2

ételek

1 500

3 69s

246,3

osszes közhatalmi bevételek

s 903 442

3 915 768

66"3

osszes intézményi működési bevétel
Helyi adóbevételek

(ipaiuzési, építmény,telękadó,
séoi ármű" idesenfoľsalmi. adóbírsás)

E

svéb ko zhatalmi

b

ev

Adóbevételek alakulása

2.

sz. szövegkozi tźlbltľ;at
ezer Ft

Bevételek
megnevezése

Epítményadó

Eredeti
e|őirányzat

Módosított
e|őirányzat

TeIj oÁ .a

Teljesítés

94r 418

97.0

50 000

55 184

110,3

36 000

It

2 000 000

2 000 000

Telekadó

s0 000

Bírsás. pótlék

36 000

I

469

3

1,8

4

3 527 942

3 527 942

r 680f60

47.6

Gépiárműadó

168 000

168 000

r10 062

65,5

Idegenforgalmi
adó

120 000

120 000

113 680

94,7

s 90r 942

s 90r 942

3 9r2 073

66,2

Ioaruzési ađő

Osszesen
Int ézményi miiko dés i

b ev ét e l e k :

Az intézményiműködési

bevételek kamat, önkormányzati vagyon hasznosításábőI szźlrmaző
bevételek és áfa bevételek nélktil 55,0%o-ra teljesültek. Az orczy kert állam tészéretörténő
átadásból 80 millió Ft bevételt tarta|maz a köItségvetés, a szerződés aIáírása maĺ megtörtént,
azonban a harmadik negyedév végéigmég nem rea|izáIőđott. Ebből adódik az a|acsony
teljesítés.

A

Iekötött betéthez kapcsolódó kamat bevételek 79,Z%o-os teljesítésétaz eredméĺyeńe,hogy
a tervezetthez képest az átmenetileg szabad pénzeszkozök nagysága magasabb volt.

Az

teljesült. Ez az eIofuźnyzat
tarta|mazza a működési bevételekben megjelenő Afát, valamint az tires telkek érékesítéséből
tervezeÍt bevételek źfa tarta|mźń. Az alacsony teljesítéstaz elmaradt telekértékesítések

Afa bevételek és visszatéľtilések e|őirźnyzata

52,8o/o-ta

eredményezték.

onkormányzati vag1lon b,érbeadásából származó bevételek (akbér, helyiség bérleti díj,
közterület foglalás, egłébbérleti díj ak)

:

Az összes múködési bevétel - pénzmaradvány nélküI -

68,2%;o-ra teljesĹilt. A befolý lakbéľek
kozuzemi
díjakkal
egyĹitt _ 4,ZoÁ-kal maľadnak el a
és helyiség béľletidíjak átlagosan teruezett időaľányos előirtnyzattő|. A lakbérhátralékok folyamatosan emelkednek, a
gazdasági válság hatására a lakosság fizetési morá|ja továbbra sem javult. A helyiség
bérbeadásnál is folyamatos csĺjkkenő tendencíźxalkell számolni. Növekszik azoknak a
bérlőknek a száma, akik az onkormányzathoz fordulnak a díjak cscjkkentése, illetve a

hátralékok elengedése célj ából.

A

szerződéskövetéssel kapcsolatos bevételek, kĺjtbéľekaz időartnyos teljesítésalatt folytak

be.

A köztertilet-hasznźiati bevételek előirźnyzata70,6%o-rate1jesült. A2004. évi II. tĺirvényáltal
szabáLyozott települési önkormányzat tulajdonábarl á||ő kdzterĹilętek f,rlmforgatási célú
haszná|atáĺa vonatkoző szabźiyok vá|tońak, ennek kovetkeztében csokkent a kozteľÍiletek
fi

lmfoľgatási célúhaszná|attlbó l b eszedhető díj ak mértéke.

A Teleki téľiideiglenes piac üzemeltetése keretébentervezett 30.0If e Ft bérleti đíj92,5oÁ-a
rca|ízźiődott (f7

.7

68

F t).

A

Práteľ utcai és a Dugonics utcai iskolaéptilet bérbeadásából tervezett 43.023 e Ft-tal
szembęn 20.659 e Ft bevéte| ręa|izálódott, tekintettel arra, hogy a Préńer utcai éptilet
bérbeadása a II. félévtől kezdődött mes.
Adóbevételek:

Az

ađőbevételekteljesítése az iparíizésiadó és a gépjáľműadó kivételével megha|aďja az
időaľányos teljesítést.Az onkorményzatáltal kivetett adók e|őirźnyzata év végéreteljestilhet.
Az íparuzési adó teljesítésérenincs az onkormányzatnakrtittása (a Fővarosi onkormanyzat
tartja nyilvan), de az e|őzo évek adatait és az idei évben áľ'Jtalt bevételek a|apjźn
bevételkiesés varható. Az ađőbírságés pótlék tervezett elóírźnyzatańI 20-22 millió Ft

