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Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

2012. november 29-ei ülésére 

3. napirend 

Tárgya: Maglód Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepció-
jának megtárgyalása és elfogadása. 

Előadók: Tabányi Pál 

Készítette: Varga Hajnalka Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 

Mellékletek: – határozati javaslat 
 – számszaki mellékletek 
 – Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata 

Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása 

nyilvános ülésen egyszerű többségű 

nyílt szavazást igényel. 

JEGYZŐI ZÁRADÉK 

Az előterjesztéshez és határozati javaslathoz jogi kifogást nem 
emelek. 

Maglód, 2012. november 29. 

 Margruber János 
 jegyző
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MMAAGGLLÓÓDD  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKO

Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása 
nyilvános ülésen egyszerű többségű 

nyílt szavazást igényel. 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEZÉS SZÜKSÉGES: 
 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

ORRMMÁÁNNYYZZAATT  
PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL  
2234 Maglód, Fő utca 12. 

EE LLŐŐTT EE RR JJ EE SS ZZ TT ÉÉ SS   

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. november 29-ei ülésére 

3. napirend: Maglód Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
és elfogadása. 

Előadó: Tabányi Pál polgármester 
Készítette: Varga Hajnalka Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 
Mellékletek: – határozati javaslat 

– Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírásokat az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartás működési 
rendjéről tartalmazza. 

A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a 
költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása, azok 
nagyvonalú megfogalmazása mellett. 

A koncepció elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetési törvényjavaslata állt 
rendelkezésre. 

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában továbbra is a gazdaság növekedésének 
beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. 
Mindeközben és mindennek érdekében jelentős változások előtt áll a közigazgatás és állnak az 
önkormányzatok, bár ezek pontos időpontját jelenleg még nem ismerjük. Nekünk a jelen helyzetből 
kiindulva kell tehát megtervezni a 2013. év költségvetésének koncepcionális kiindulópontját. 

A Kormány a költségvetést érintő ágazati (szakmai) törvényeket nem terjesztette az Országgyűlés 
elé olyan időpontban, hogy azoknak a tervezőmunkában való hasznosítása megvalósulhasson, a 
tervezés értékelése során a hatások figyelembevétele felhasználható legyen.  

A nemzeti közoktatási törvény értelmében az általános iskola szakmai feladatainak támogatását már 
nem az önkormányzat végzi, az ehhez kapcsolódó normatív támogatás a továbbiakban nem képzi az 
önkormányzat bevételét. A koncepció elkészítésekor még nem ismeretes az iskola működtetését 
célzó központi döntés, miszerint az iskola teljes működését önkormányzati finanszírozásból vagy 
állami hozzájárulás igénybevételével kell megoldani. 
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II..  
AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ffeellaaddaattaaiinnaakk  mmeegghhaattáárroozzáássaa  

FFőő  iirráánnyyookk  

 Kötelező feladatok ellátása, az intézményrendszer biztonságos, kiszámítható működtetése. 

 A Képviselő-testület által meghatározott, önként vállalt feladatok végrehajtása. 

Az alap előirányzatok biztosítása.  
(Az alap előirányzat a tárgyévet megelőző év eredeti előirányzatának a szerkezeti 
változásokkal és a szintre hozásokkal módosított összege). 

A nemzeti közoktatási törvény értelmében az általános iskola szakmai feladatainak támogatását már 
nem az önkormányzat végzi, az ehhez kapcsolódó normatív támogatás a továbbiakban nem képzi az 
önkormányzat bevételét. A koncepció elkészítésekor még nem ismeretes az iskola működtetését 
célzó központi döntés, miszerint az iskola teljes működését önkormányzati finanszírozásból vagy 
állami hozzájárulás igénybevételével kell megoldani. 

A járási rendszer felállításával Vecsési központú járáshoz kerül több eddigi önkormányzati feladat 
például az építéshatóság. 

IIII..  
TTeerrvveezzééss  

11..  BBeevvéétteellii  ffoorrrráássookk  mmeegghhaattáárroozzáássaa  

A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: 112 646 millió forint. 

Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 
bértámogatása: 109 883 millió forint. 

Az óvodaműködtetési támogatás: 17 000 millió forint. 

Az ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai és iskolai) étkeztetésének támogatása: 29 764 
millió forint. 

22..  AAzz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  vváárrhhaattóó  kkiiaaddáássaaiinnaakk  mmeegghhaattáárroozzáássaa 

A kiadások tervezésekor elsődleges cél: 
 Az intézmények működőképességének fenntartása.  
 A szakmai követelmények figyelembe vétele. 
 A működés színvonalának szinten tartása.  
 Tárgyévet megelőző év(ek)ben Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

vállalt többéves kihatással járó kötelezettség(ek) fedezetére a pénzeszköz biztosítása. 

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttuullaajjddoonnúú  ccééggeekk  rréésszzéérree  ááttaaddootttt  ppéénnzzeesszzkköözzöökk  

A tervezés során a 2012-es költségvetési évben előirányzott összeg lett figyelembe véve. A cégek 
működési költségeinek áttekintése, és a lehetőségekhez mérten csökkentése válhat indokolttá. 
Támogatásként a cégek személyi juttatásai, illetve a MAGHÁZ Centrum Kft. által szervezett 
rendezvények, események illetve városi ünnepségek lebonyolításához való önkormányzati 
hozzájárulások lettek itt figyelembe véve. Az átadott pénzeszközök tartalmazzák a közterületeken 
és az önkormányzati tulajdonú intézményeken elvégzendő felújítási, illetve karbantartási 
munkálatok költségeit.  
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IIIIII..  

AA  22001133..  éévvii  kkööllttssééggvveettééssii  kkoonncceeppcciióó    

A koncepció célja az, hogy a Képviselő-testület tájékozódni tudjon a főbb bevételi és 
kiadási irányszámokról, valamint forrás meghatározása mellett fogalmazza meg a 
végleges költségvetésbe beépítendő – a koncepcióban nem szereplő – egyéb igényeit.  

Sorszám Megnevezés 
2013. évi 
várható 

teljesítés 

 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK    

 Bérleti és lízingdíj bevételek összesen  22 121

1. Intézményi működési bevételek mindösszesen  22 121

A Helyi adók (kommunális adó nélkül) összesen  355 250

c Gépjármű 38 120

B Átengedett központi adók összesen  38 120

C Egyéb sajátos bevétel 18 000

D Helyszíni és szabálysértési bírság 2 000

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei mindösszesen (A+…+D) 413 370

I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+2) 435 491
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a. Hivatal működési támogatása 112 033

b. Település üzemeltetése 38 765

c. Beszámítás (-) 65 854

1 Település támogatása (a+b-c) 84 944

a. Óvodai bértámogatás  120 762

b, Működési támogatás 32 762

2. Óvodai támogatás (a.+b.) 153 524

3. szociális juttatások támogatása 55 000

II. Működési célú központi támogatások (A+B+C) 293 468

1/A. MŰKÖDSÉI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) 728 959

  FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK   

I. Helyi adók összesen (felhalmozási célra felhasználható)  2 600

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen  

III. Támogatás értékű bevételek összesen  

IV. 
Államháztartáson kívülről származó felhalmozási célra átvett 
pe. Mindösszesen 

 

V. Felhalmozási célú hitelbevétel mindösszesen  

2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+…+v.) 2 600

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (1/C+2) 731 559
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Sor-
szám 

Megnevezés 
2013. évi várható 

teljesítés 

A Személyi Juttatások 95 227

B Járulékok 25 711

C Dologi és egyéb kiadások Áfá-val 66 000

I. Polgármesteri Hivatal Kiadásai (A+B+C) 186 938

A Személyi Juttatások 110 869

B Járulékok 29 935

C Dologi kiadások Áfá-val 32 437

II. Óvodák Kiadásai (A+B+C) 173 241

IV.  Önkormányzati Tulajdonú cégek részére támogatás nyújtása 128 000

V. Társ. és szocpol jutt., és ellátottak juttatásai 70 000

VI.  Iskola támogatás 57 380

VII. Kamatfizetés  

VIII. Céltartalék  

IX. Általános Tartalék  

1 Működési Kiadások( I.+…+IX.) 615 559

I. Kötvénytörlesztés 78 000

II. Beruházási Kiadások 38 000

2 Felhalmozási Kiadások (I.+II.) 116 000

Kiadások mindösszesen (1+2) 
  

731 559

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot 
szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni. 

Maglód, 2012. november 29. 

 Tabányi Pál 
 polgármester 

 



Maglód Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 7/7. 

HHaattáárroozzaatt ii   jjaavvaassllaatt   

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 

költségvetési koncepcióját megtárgyalta, az abban foglalt prioritásokkal, részletes 

ágazati célkitűzésekkel egyetért, és a koncepciót 

[„A” változat] változtatás nélkül elfogadja. 

[„B” változat] az alább felsorolt kiegészítésekkel, módosításokkal elfogadja: 

[Kiegészítések, módosítások:] 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a 

koncepcióban foglalt elvek szem előtt tartásával készítse el, s azt a polgármester az Áht-

ban meghatározott határidőig terjessze a Képviselő-testület elé megvitatásra és 

elfogadásra. 

Határidő: folyamatos, ill. 2013. február 28. 

Felelős: Margruber János jegyző 

 Tabányi Pál polgármester 
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