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Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetését a 2010.évi 
CLXIX.törvénnyel állapította meg. 
 
Az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 71.§-a alapján a polgármester a 
költségvetési rendelet tervezetet legkésőbb február hó 15-ig benyújtja a Képviselő-testületnek. 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetésére vonatkozó előterjesztését első 
alkalommal 2011.január 27-én a tisztelt Képviselő-testület elé terjesztettem, melyet 
megtárgyalását követően a testület 22/2011.(I.27.)sz. határozatával elfogadott. 
 
A költségvetési rendelet-tervezet ezt követő összeállítása során az ismert információk szerint 
az alábbi módosítások kerültek a költségvetésbe: 
• A közoktatási intézmény finanszírozását szolgáló Lengyeltóti önkormányzati hozzájárulás 

összege 60.362 e Ft-ról 57.844 e Ft-ra csökkent, ez magába foglalja az óvoda, iskola, 
művészeti iskola és pedagógiai szakszolgálat működtetéséhez szükséges Lengyeltótit 
terhelő kiadást. 

• A Zrínyi utca - Fonyódi utca kereszteződésében megépítendő körforgalom költségvetése a 
pályázat benyújtását megelőzően meghatározásra került, ennek eredményeként 7.089 e Ft-
tal csökkent a feladatra tervezett kiadás. 

• A képviselő-testület jóváhagyásával az uszoda monitoring tevékenységének ellátására az 
önkormányzat szerződést kötött a Kapos-Hydro Kft-vel, melynek költsége (nettó 20.000.-
Ft/hó) beépítésre került a működési kiadások közé. 

• Az uszoda éves üzemeltetési költsége pontos meghatározásra került, mely a korábbi 
változathoz képest 1.600 e Ft működési kiadás növekedést jelent. 

• A tervezett fejlesztési bevételek közé 2.566 e Ft összegben beépítésre került a „Lengyeltóti 
belterületi vízrendezés II.ütem” elnevezésű projekt megvalósításhoz tartozó önerő 
támogatás, melyről támogatási szerződés érkezett. 

• Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 73.§. és az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009.Korm.rendelet 36.§. szabályai szerint a költségvetésben általános 
tartalékot kell képezni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására, 
melyre 2 millió Ft került beépítésre a költségvetésbe. Ennek összege a működési hiányt 
növeli, a felhasználásról való rendelkezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 
A módosító tényezők átvezetése után került véglegesítésre Lengyeltóti Város 
Önkormányzatának 2011.évi költségvetése, mely szerint a bevételek és kiadások tervezett 
összege 911.842 e Ft. 
 
A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a működési bevételek és kiadások, 
valamint a fejlesztési bevételek és kiadások azonos összegben kerülnek tervezésre.  
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A működési bevételek és kiadások előirányzata 671.253 e Ft. Ahhoz, hogy a működési 
kiadások ne fejlesztési forrásból kerüljenek finanszírozásra, az egyensúly megtartása miatt 
84.674 e Ft működési hitel felvétel került tervezésre. 
 
A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata 240.589 e Ft. Mivel a felhalmozási 
bevételek összege 61.439 e Ft-tal magasabb, mint a kiadásoké, ezt az összeget az egyensúly 
megtartása érdekében a kiadási oldalon fejlesztési tartalékként vettük figyelembe. 
 
A pénzmaradvány összege előzetes adat (működési célú 12.829 e Ft, felhalmozás célú 84.488 
eFt), véglegesen a 2010.évi zárszámadást követően kerül meghatározásra. A társulásban 
ellátott feladatok elszámolása, valamint a normatívák tényleges felhasználásából származó 
esetleges visszafizetési kötelezettség is módosíthatja felhasználható pénzmaradvány összegét. 
 
 
B e v é t e l e k: 
 
Az önkormányzat 2011.évben 911.842 e Ft bevétellel számolhat, melyből a működés 
biztosításához szükséges hitel összege 84.674 e Ft. 
 
A helyi önkormányzatokat és többcélú kistérségi társulásokat 2011.évben megillető 
hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások novemberi megalapozó 
felmérésének eredménye 2011.évre az EBR.42. rendszeren keresztül rendelkezésre áll, a 
támogatások számításánál ettől eltérni nem lehet. 
 
A 2011.évre meghatározott normatívák szerint a népesség és a feladatmutatók alapján 
számított normatív hozzájárulás összege 226.179 e Ft, az előző évben 249.031 e Ft volt.  
A csökkenés 22.853 e Ft, azaz 10 %, mely rendkívüli mértékben befolyásolja a 2011.évi 
költségvetés egyensúlyi helyzetét. 
A jogcímek között jelentős az eltérés. 
• Az önkormányzati egyéb feladatokra juttatott támogatások 3.708 e Ft-tal növekedtek, 

2010.évben 22.735 e Ft volt, 2011.évben 26.443 e Ft. Ezek a támogatások település 
üzemeltetésre, igazgatási és sportfeladatok, kulturális feladatok ellátásához juttatott 
jogcímek. A támogatás összege az üzemeltetésre kapott jogcím fajlagos összegének 
emelkedése miatt nőtt, hiszen a város lakosságszáma 31 fővel csökkent. 

 
• A szociális ellátásoknál az önkormányzati szociális juttatások támogatásához biztosított 

támogatás csökkenése jelentős. Az Alapszolgáltatási Központon keresztül ellátott szociális 
feladatokhoz kapcsolódó létszámok nagyrészt változatlanok, illetve változatlan ezekre a 
feladatokra biztosított fajlagos támogatás is, azonban a kormányzati foglalkoztatás politika 
eredményeként jelentősen csökkent a pénzbeli szociális juttatásokra kapott támogatás. 
2010.évben ilyen jogcímen 37.732 e Ft támogatásra volt jogosult a város, azonban 
2011.évben ennek összege 20.675 e Ft, a csökkenés 17.057 e Ft. 

 
Szociális feladatok ellátására a többcélú társulás keretein belüli feladatellátás támogatására a 
költségvetési törvény 8.sz. melléklete szerint további támogatás illeti meg az önkormányzatot, 
ez az előző évben 14.004 e Ft volt, ezzel szemben 2011.évben 15.315 e Ft, a fajlagos mérték 
nem változott, az emelkedés az ellátotti létszám miatt jelentkezik. 
 
A működési és felhalmozási bevételek részletezését a rendelet-tervezet 4-5.sz.melléklete 
tartalmazza. 
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A közoktatási intézmény 2010.július 1-i fenntartóváltozásának eredményeként a 
közoktatáshoz kapcsolódó normatív támogatások és önkormányzati hozzájárulások, illetve 
saját bevételek a város költségvetéséből 2011.évben már kikerültek. 
Az igényelt normatív támogatások és a többcélú kistérségi társulás által igényelt és átadott 
támogatások összegei a költségvetésben tartalmazzák a feladatellátásban társult településekre 
jutó alapszolgálati szociális feladatok támogatásait is.  
Ezen feladatok esetében az egyes önkormányzatok a normatív támogatásokon felül rájuk jutó 
kiadási részt támogatás értékű bevételként megfizetik Lengyeltótinak, ezek a költségvetésben 
megtervezésre kerültek. 
 
A helyi adóból származó bevételeinket az előző évhez viszonyítva növeli a képviselő-testület 
döntése szerint az adómértékek emelése. Fontos tényező, hogy 2010.évben a telekadó összege 
helytelenül került 4 millió Ft-ban meghatározásra, mivel ez az éves előírások összegének 
kétszerese, ezt 2010.év végén testületi döntéssel korrigálni kellett 2 millió Ft-ra. Hasonló 
módon a magánszemélyek kommunális adója esetében is a 2010.évi teljesített összeget 
tekintettük kiindulónak, melyre az emelést számoltuk. A tények ismeretében került tervezésre 
az iparűzési adó várható összege 37 millió Ft-ban. A vállalkozók kommunális adója adónem a 
jogszabály szerint 2011.évtől megszűnik, azonban várhatóan a 2010.évi elszámolásból 
tervezésre került 300 e Ft. 
Az adóbevételek tervezett összege ennek megfelelően 65 millió  Ft. 
 
Az állam által a személyi jövedelemadóból és az Szja. kiegészítésből Lengyeltótinak 
visszajuttatott összeg jelentősen 13.540 e Ft-tal csökkent az előző évhez képest, 2011.évi 
összege 102.668 e Ft. 
 
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 23.751 e Ft, erre a feladatra minimális a 2011.évben biztosítandó saját 
erő összege, alig 200 e Ft. 
 
A védőnői feladatok ellátására 22.440 e Ft támogatást biztosít az OEP, ez az összeg a 10 
településre jutó támogatás, ehhez a feladathoz Lengyeltótinak befizetési kötelezettsége nincs. 
 
Az egyes pályázati támogatásokból származó fejezettől átvett pénzeszközök működési 
bevétele 14.048 e Ft, ebből 2.255 e Ft záró elszámolásból származik, kiadási kötelezettsége 
nincs.  
A pályázati támogatások fejlesztési bevétele 100.601 e Ft. A tervezett összegekről támogatási 
szerződések rendelkezésre állnak, a 2011.évi ütemezésnek megfelelően kerültek 
megtervezésre. 
Bevételként számba kellett venni a befejeződött integrált iskola beruházáshoz kapcsolódó 
pénzügyileg még nem realizálódott EU önerő és áfa kompenzáció támogatást, melynek 
összege 42.659 e Ft. Ebből a társult települések felé  - Öreglaknak és Somogyvárnak - 
visszatérítési kötelezettségünk van 32.165 e Ft, az előző évi pénzmaradvány 7.749 e Ft. 
A belterületi vízrendezés II.ütem megvalósításához pályázati támogatásként 2011.évben 
44.820 e Ft várható, az előző évi pénzmaradvány 5.876 e Ft. 
 
Az előzetes számítások szerint a 2010.évi pénzmaradvány összege 97.317 e Ft, melynek 
jelentős része feladattal terhelt, tartalmazza a pályázatok fel nem használt részét, illetve az 
intézmények pénzmaradványát. 
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K i a d á s o k: 
 
A rendelet-tervezet szerint a kiadások 2011. évi összege 911.842 e Ft, melyből a működési 
kiadások összege 671.253 e Ft, a felhalmozási kiadások előirányzata 240.842 e Ft. 
 
A kiadások főösszegén belül a személyi juttatások összege 208.353 e Ft.  
A személyi juttatások esetében a köztisztviselők és közalkalmazottak bértáblája nem 
változott, azonban jogosultság alapján jubileumi jutalmat 7 fő részére kell fizetni összesen 
5.825 e Ft összegben.  
A munkaadót terhelő járulékok mértéke 2011.évben 27 %, összege 50.263 e Ft. 
A köztisztviselők illetményalapja 38.650.-Ft, nem változik 2011.évben. 
 
A polgármestert és a köztisztviselőket megillető cafeteria-juttatás éves keret összege a 
2011.évi költségvetésben az előző évhez hasonlóan a törvényi minimum mértékkel, 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-juttatás keretösszeget terveztük. 
 
A tervezési utasítás szerint a dologi kiadások vonatkozásában az előző évi szint került 
meghatározásra, azonban a közműdíjak esetében a 2010.évi tényadatokat vettük figyelembe. 
Fontos szempont azonban minden tekintetben a rezsi költségek csökkentése, az energiával 
való takarékoskodás. 
 
Szociális ellátások esetében a 2011.évre tervezett összeg 73.198 e Ft, melyhez 53.809 e Ft 
állami támogatás hívható le a központi költségvetésből. 
Mivel az öregségi nyugdíj összege az előző évhez képest nem változott, ezért a szociális 
ellátások mértéke sem nőtt. 
 
A működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök célonkénti bemutatását a rendelet-
tervezet 8.sz.melléklete tartalmazza. 
Az előző évi mértékkel azonosan tervezésre kerültek tagdíjak, civil szervezetek támogatása, 
Bursa Hungarica ösztöndíj megállapított összegei, Sportegyesület támogatása. 
Az Alapszolgáltatási Központ feladatellátásához kapcsolódóan a 2011.évre lehívott állami 
támogatásokból az egyes települések felé 16.385 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezik.  
A közoktatási intézmény 2011.évi fenntartásához a többcélú kistérségi társulás felé 57.844 e 
Ft önkormányzati hozzájárulás fizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak. 
 
A fejlesztési célra átadott pénzeszközök között a lakáshoz jutás, illetve munkáltatói lakáshoz 
jutás támogatására 1.700 e Ft, a közvilágításhoz kapcsolódó ELMIB részvény vásárlás, illetve 
a szennyvíz hálózat megvalósításához igénybe vett hitel törlesztése szerepel. 
További fejlesztési célú átadott pénzeszközként elszámolni az integrált iskola beruházás 
kapcsán Somogyvár és Öreglak községek felé kiutalandó BM Önerő és Áfa kompenzáció 
települést megillető részeket 32.165 e Ft. 
Itt kerül elszámolásra a szennyvízhálózat 2010.évi koncessziós díjából a társult településeket 
megillető rész továbbutalása 35.600 e Ft. 
 
A felújításra és beruházásra tervezett célokat a 14-15.sz.mellékletek mutatják be.  
Felújítások előirányzata 5.000 e Ft. 
A szennyvízhálózat felújítása 3.500 e Ft az építőközösség településeinek közös koncessziós 
díjából képzett alapból valósul meg. 
Felújítási célként kerül meghatározásra a hivatali épület érintésvédelmi előírásoknak 
megfelelő villanyhálózat felújítása 1.500 e Ft összegben. 
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A beruházásokra tervezett összeg 98.755 e Ft. 
A tervezett feladatok közül a belterületi vízrendezés II.ütemére 55.988 e Ft a tervezett kiadás, 
melyből a képviselő-testület 2010.évi döntése alapján saját forrásból valósul meg 4.437 e Ft 
összegben a Görbicz-árok kiépítés.  
A TIOP 1.2.5. pályázaton a Művelődési háznál villamosítás-lift-laptop és fénymásoló vásárlás 
pályázati támogatásból valósul meg, melyből fejlesztési kiadás 15.805 e Ft, működési kiadás 
3.041 e Ft. 
A képviselő-testület előzetes döntése szerint került megtervezésre a Zrínyi utca - Fonyódi utca 
kereszteződésében tervezett körforgalom kiadása összesen 23.612 e Ft összegben. Ebből a 
tervezési díj 4.375 e Ft, a telek vásárlás 3.263 e Ft, az építéshez 15.974 e Ft hozzájárulás. 
Az iskola udvaron lebontott régi iskola épület helyén a kézilabda pálya aszfaltozási kiadása 
1.875 e Ft. 
Fejlesztési célként terveztük a Keleti temető felé vezető kerékpár út temetőig tartó 
szakaszának közvilágítással való kiépítését 700 e Ft összegben. 
A közösségi háznál a riasztó rendszer kiépítésére 650 e Ft összeg került betervezésre. 
 
A szennyvíz hálózat kiépítéséből származó fejlesztési hitel törlesztés utolsó részlete 
szeptember hónapban esedékes, mely kamattal együtt 2.184 e Ft összegben terheli a 
költségvetést. 
 
A felhalmozási kiadások között került számbavételre 61.439 e Ft fejlesztési tartalék, melyből 
11.142 e Ft kötelezettséggel terhelt (szennyvízközösség és a környezetvédelmi alap tartaléka). 
A szabad fejlesztési tartalék 50.297 e Ft. 
 
A bevételek és kiadások teljes körű számbavételével az önkormányzat 2011.évi tervezett 
forráshiánya 34.377 e Ft. A hiány mértéke így 3,8 %, mely mindenképpen még 
körültekintőbb gazdálkodást és takarékosságra vonatkozó döntések és intézkedések 
meghozatalát kívánja. 
 
A rendeletben a hiány csökkentése és a takarékossági intézkedések végrehajtása érdekében 
szabályként rögzítésre került, hogy az intézmények a jóváhagyott működési kiadás 
előirányzatok 3 %-át saját hatáskörű intézkedésekkel takarítsák meg. Ennek érdekében az 
előirányzatok felhasználásának alakulását folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  
Mivel a közoktatási intézmény Lengyeltóti egységeinek finanszírozója az önkormányzat, 
ezért az erre vonatkozó rendelkezésről külön határozat készült. 
  
A 2011.évi gazdálkodás során kiemelt feladatunk továbbra is a meglévő intézményhálózat 
zavartalan működésének biztosítása, és a takarékosság követelményének megfelelve a 
működés előző évi szinten történő biztosítása. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a 2011.évi költségvetésre vonatkozó előterjesztést 
tárgyalja meg és alkossa meg az önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletét. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. február 16. 
        Zsombok Lajos 
          polgármester 
Előterjesztést készítette: 
 
Nagyné Horváth Gabriella 
közgd.irodavezető  

Jóváhagyta: 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző 


