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E l ő t e r j e s z t é s 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. január hó 30.-án  tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d:  Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2012.évi költségvetése 

E l ő a d ó:  Zsombok Lajos       polgármester 

 

Az Országgyűlés 2011.évi CLXXXVIII. törvénnyel állapította meg  Magyarország   2012. évi  

központi költségvetését.   

 

Az államháztartásról szóló  2011.évi  CXCV. törvény  24.§. /2/ bekezdése   szerint  a jegyző 

által elkészített  költségvetési  rendelettervezetet  a polgármester  a  központi  költségvetésről 

szóló  törvény  kihirdetését  követő   negyvenötödik napig  nyújtja be a képviselő-testületnek. 

 

A helyi önkormányzatokat és többcélú kistérségi társulásokat 2012.évben megillető 

hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások novemberi megalapozó 

felmérésének eredménye 2012.évre az EBR.42. rendszeren keresztül rendelkezésre áll, a 

támogatások számításánál ettől eltérni nem lehet. 

 

A pénzmaradvány összege előzetes adat, mivel a 2011.évi zárszámadás még nem készült el, 

és a társulásos megállapodásokból eredően a felhasználható pénzmaradvány összegét 

módosíthatja a társulásokban résztvevő önkormányzatokkal való elszámolás, valamint a 

normatívák tényleges felhasználásából származó esetleges visszafizetési kötelezettség. 

 

A kiadások   és  a bevételek vonatkozásában is   egyes   előirányzatokat  az előző évi szinten 

terveztünk,  ezek összege   is  a rendelet elfogadásig   változhat.  

 

B e v é t e l e k: 

Számításaink szerint az önkormányzat 2012.évben   658.403/e  Ft bevétellel számolhat. 

A 2012.évre meghatározott normatívák szerint a népesség és a feladatmutatók alapján 

számított normatív hozzájárulás összege  55.778/e Ft,   a  személyi  jövedelemadó   helyben 

maradó része   15.772/ e Ft   a személyi jövedelemadó kiegészítés   84 941/e Ft, összesen  

156.491/e Ft  a központi   hozzájárulás. 

 

A normatívák alapján  számított  összeg    összességében  6.663/ e Ft-al emelkedett, de az 

Alapszolgálat  2011. évi  fenntartó  változásának eredményekét  a  hozzá kapcsolódó  

normatív támogatások  összege   csökkent. 

 

A normatív támogatások összegén  belül   a lakosságszám   szerint  számított összeg  4.241/e 

Ft-tal,   a építéshatósági kiegészítő támogatás   945/e Ft-tal, a pénzbeli  szociális juttatások   

összege   2.020/e Ft-tal nőtt.  A lakott  külterületi normatíva   18/e  Ft-tal,  a  üdülőhelyi 

feladatok normatív   525/e Ft-tal csökkent.  A többi normatíva változatlan. 

 

Kistérségi támogatásként  a belső ellenőrzési  feladatokra   2.086/e Ft,  a kistérségi  iroda  

feladataihoz  16.000/e Ft, az iskolabuszhoz   9.920/e Ft   a  normatíva összege.  

 

A feladatellátások további  támogatására  az  egyes   szociális  feladatok  kiegészítő 

támogatása  címén   51 044/e Ft  illeti meg az önkormányzatot. 
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A működési és felhalmozási bevételek részletezését  szakfeladatonként   az 1. számú 

melléklet  tartalmazza.  

 

Az adóbevételek tervezett összege  2011. évben  65.000/e Ft   volt,  2012. évben  az iparűzési 

adó  összegét   3.000/e Ft-tal  emeltük. 

 

Saját bevételek között az intézmények működéséből származó bevételek (térítési díjak, bérleti 

díjak, igazgatási díjak, kamatbevételek) kerültek tervezésre. 

 

Az átvett pénzeszközök között szerepel a közfoglalkoztatás a Munkaügyi Központ által 

biztosított támogatás 13 964/e Ft , erre a feladatra minimális a 2012.évben biztosítandó saját 

erő összege,  6.067 e Ft. 

 

A támogatás értékű működési  célú  pénzeszközök között  terveztük    a polgármesteri hivatal  

fenntartáshoz  a  települési önkormányzatok által fizetett  valamint  az ügyelethez  fizetett  

összegeket.   

Terveztük  továbbá  az Alapszolgáltatási Központ  2011. évi elszámolásából adódó   

önkormányzati hozzájárulások összeg.  

 

A védőnői feladatok ellátására 22.608 e Ft támogatást biztosít az OEP, ez az összeg a 10 

településre jutó támogatás, ehhez a feladathoz Lengyeltótinak befizetési kötelezettsége nincs. 

A Buzsáki  és  a  Szőlősgyöröki önkormányzat   fizet    1.392/e Ft-ot összesen  részünkre 

átadott pénzeszközként.     

 

 Beruházási  feladatainkhoz   terveztük a pályázati  forrásból származó bevételeinket, melyek 

összege  140.512/e Ft.  ( 1. sz. melléklet  tartalmazza  tételesen  )  

 

Az előzetes számítások szerint a 2011.évi pénzmaradvány összege 44.545/e Ft e Ft, mely  

52.772/e Ft-tal kevesebb  mint az előző évi.  

 

K i a d á s o k: 

Számításaink szerint a kiadások 2012. évi összege 753.108/e Ft, melynek részletezését 

jelen előterjesztés mellékletében szereplő 1.sz. táblázat tartalmazza működés és 

fejlesztés bontásban szakfeladatonként. 

 

A kiadások főösszegén belül a személyi juttatások összege 154.593 e Ft.  

 

A személyi juttatások esetében a köztisztviselők és közalkalmazottak bértáblája nem 

változott, azonban jogosultság alapján jubileumi jutalmat 4 fő részére kell fizetni összesen  

1.790/ e Ft összegben.  

 

A munkaadót terhelő járulékok mértéke 2012.évben  27 %. 

  

A polgármestert és a köztisztviselőket megillető cafeteria-juttatás éves keret összege a 

2012.évi költségvetésben az előző évhez hasonlóan   szerepel, azaz 193.250 Ft-tal került 

betervezésre. 

 

A közalkalmazottak vonatkozásában a munkáltatónak kötelező béren kívüli juttatás nyújtására 

vonatkozó kötelezettsége nincs, azonban a költségvetés tervezése során az eddig nyújtott 

90.000.-Ft/fő/év cafeteria keretösszeget terveztük. 

 

A  dologi kiadások vonatkozásában az előző évi  előirányzat  körüli  összegek    kerültek 

meghatározásra, azonban a közműdíjak esetében a 2011.évi tényadatokat vettük figyelembe. 
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Növeli a dologi kiadások összegét  az uszodával kapcsolatosan  kifizetendő összeg 

is, mely  meghaladja  az előző  évit  3.273/ e Ft-tal.  Fontos szempont azonban minden 

tekintetben a rezsi költségek csökkentése, az energiával való takarékoskodás. 

 

Szociális ellátások esetében a 2012.évre tervezett összeg  69 363/e e Ft.   

  

A működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök célonkénti bemutatását az 

3.sz.melléklet tartalmazza. 

  

Az Alapszolgáltatási Központ feladatellátásához kapcsolódóan a 2011.évre lehívott állami 

támogatásokból az egyes települések felé 9.133 /e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezik, a 

2012. évi kistérségi  társulási  támogatásként  fizetendő összeg  7.626/e Ft.  

Egyesületek  pályázati  támogatásaként  visszatérítendő  összegként  21.530/e Ft-ot 

terveztünk. 

 

A fejlesztési célra átadott pénzeszközök között a lakáshoz jutás, illetve munkáltatói lakáshoz 

jutás támogatására  a korábbi  években  tervezett 1.700 e Ft   a 2012. évi költségvetésünkben 

nem szerepel.  Külön nem terveztünk  kiadást   a civil  szervezetek támogatására sem.  A 

sportegyesület támogatására  a tervben 4.500/e Ft szerepel. A  közvilágításhoz kapcsolódó 

ELMIB részvény vásárlás  3.859/e Ft. 

 

A felhalmozási  célra átadott  pénzeszközök között   kerül elszámolásra a szennyvízhálózat 

2012.évi koncessziós díjából a társult településeket megillető rész továbbutalása. 

 

A felújításra 9.826/ e Ft  beruházásra   156.196/e Ft  a terv.   A beruházási  feladatokat 

tételesen   az  1.sz. melléklet tartalmazza.   

  

A szennyvízhálózat felújítása az építőközösség településeinek közös koncessziós díjából 

képzett alapból valósul meg. 

 

A bevételek és kiadások teljes körű számbavételével az önkormányzat 2012.évi tervezett 

forráshiánya 94.705/e Ft. A hiány mértéke  mindenképpen még körültekintőbb 

gazdálkodást és takarékosságra vonatkozó döntések és intézkedések meghozatalát kívánja. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a 2012.évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést 

előzetesen tárgyalja meg. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. január 23. 

 

 

        Zsombok Lajos 

          polgármester 

Az előterjesztést készítette: 

 

Posza Jánosné 

pénzügyi ügyintéző 

 

 

Jóváhagyta: 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

jegyző 



2011-2012.év

Felhalmozási célra  átadott  pénzeszköz: 2011.év 2012.év

Lakáshozjutás támogatás 1 000 0

Lakáshozjutás támogatás   ( munkáltatói ) 700 0

Bölcsőde  beruházás   ( Kistérségnek átadás saját  rész ) 5 000

Szennyvíiz hálózat használati díj  ( társult települések) 35 600 23 900

  

ö s s z e s e n : 37 300 28 900

Visszatéritendő átadott pénzeszköz

Egyesületek pályázatához  visszatéritendő támogatás:

Ördöngös Alapítvány  pünkösdölő 1 800

Ördöngös Alapítvány  táncruhák beszerzése 1 500

Lengyeltóti Közalapítvány kiadvány készítés 5 000

Lengyeltóti VSE  sportöltöző korszerűsítés 9 200

Lengyeltóti Közalapítvány szerkezet lakatos tanfolyam 2 500

Brass  Band  egyesület  eszköz beszerzési pályázat 1 530

összesen 0 21 530

Működési   célra átadott pénzeszköz

Hulladékgazdálkodási konzorcium 343 343

Társulási díjak, tagdíjak 1 500 933

Civil szervezetek támogatása 1 000 0

BURSA HUNGARICA  ösztöndíj 220 295

Sportegyesület támogatása 5 000 4 500

TIOP 1.2.5 pályzati összeg visszafizetés 30

ö s s z e s e n: 8 063 6 101

Támogatás értékű működési kiadás: 

Alapszolgáltatási központ munkavédelem 228

Helyi  nemzetiségi önkormányzat 23

Alapszolgáltatási Központ feladataihoz

Családsegítés 1 466

Házi segítségnyújtás 6 868 3 611

Szociális étkeztetés 9 517 6 390

Nappali szociális ellátás

Bölcsőde 5 243

Fogyatékosok nappali ellátása 49

Közoktatási feladatok ellátása  PTKT-nak

iskola 25 519 26 469

óvoda 22 976 27 022

pedagógiai szakszolgálat 2 980 4 766

művészeti iskola 6 369 7 006

Ö s s z e s e n : 74 480 82 022

3.sz.melléklet


