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B E S Z Á M O L Ó 

az önkormányzat gazdálkodási helyzetéről, 

a pénzügyi terv 2013. I. féléves végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint a pol-

gármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 

15-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési 

egyenleg alakulását.  

Az önkormányzat féléves gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés 

előirányzatai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást a köznevelés, a művelődés, 

a szociális gondoskodás, az intézményeket működtető kisegítő szolgálat, az egészség-

ügy és a városüzemeltetés területén egyaránt. Az intézmények és Tiszaújváros Város 

Önkormányzata 3.358.585 E Ft-ot fordítottak feladataik ellátására. A feladatellátás 

személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak. 
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B E V É T E L E K 

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése 5.735.285 E Ft bevételt tartalmazott. A költ-

ségvetés forrása a 2012. évi pénzmaradvány, valamint az átvett pénzeszközök növeke-

dése következtében 6.328.123 E Ft-ra változott. A tervezett bevételekből 3.877.948 E 

Ft teljesült az I. félévben, mely a módosított előirányzat 61,28%-a. 

A bevételek részletezését az 1.1. melléklet tartalmazza.  

 

A realizált bevételek 49,06%-a az önkormányzat működési bevételeiből, 14,20%-a 

állami támogatásokból származott. Az I. félévben rendelkezésre álló források 14,85%-

át az átvett pénzeszközök államháztartáson belülről, 2,99%-át a felhalmozási célú be-

vételek képezték. Kölcsönök visszatérüléséből származott a források 0,46%-a. Az ösz-

szes bevétel 18,44%-át teszi ki az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.  

 

1. Önkormányzat működési bevételei 

 

Az Önkormányzat működési bevételeinek módosított előirányzata 3.639.533 E Ft, a 

teljesítés 1.905.724 E Ft. A teljesítés mértéke 52,36%. 

 

1.1. Közhatalmi bevételek 

 

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (igazgatási szolgáltatási díjak, átengedett köz-

hatalmi bevételek, helyi adók és adójellegű bevételek, helyi adókhoz kapcsolódó pót-

lékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek) a 3.225.500 E Ft-os előirányzattal szem-

ben 1.626.384 E Ft-ban (50,42%) teljesültek. 

 

Átengedett közhatalmi bevétel a gépjárműadó bevétel, melynek az önkormányzatnál 

maradó 40 %-os része 25.215 E Ft, ez az éves tervezett előirányzat 52,53%-a. Az adó-

nem bevétele az időarányoshoz képest kismértékben túlteljesült, amely az éves adó 

egyösszegű teljesítéséből és az elmúlt évek kintlévőségének végrehajtásából adódik.  
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2013. július 1-jétől a légrugós tehergépjármű, nyerges vontató, autóbusz adója - min-

den megkezdett 100 kg után – 1.200 Ft-ról 850 Ft-ra csökkent. A II. félévre - a fentiek 

alapján - kevesebb bevétel kalkulálható, így az éves tervezet az előirányzati szint alatt 

fog teljesülni. 

 

Az építményadó előirányzatának 51,51%-a realizálódott, összege 339.991 E Ft, mely 

kismértékben meghaladja az időarányos teljesítést. 2012. január 1-jétől az adónem ál-

talános mértéke 950 Ft, magánszemély tulajdonos esetén ugyanakkor 50%-os kedvez-

mény érvényesíthető. Az év második felében kevesebb bevétel várható, a teljesülés így 

az előirányzati szinten valószínűsíthető. 

 

A vállalkozók kommunális adója -64 E Ft-ban teljesült, mely az adótúlfizetés vissza-

igénylésének rendezéséből, illetve átvezetésekből származik. Miután az adónem 2011. 

január 1-jével megszűnt, így előirányzat sem került tervezésre.  

 

Az idegenforgalmi adóbevétel 2.668 E Ft-ot tett ki az első félévben. Az első félévi 

adatok alapján az éves előirányzat teljesülése valószínűsíthető, melyet a nyári hónapok 

teljesítménye még jelentősen befolyásolhat.  

 

A helyi iparűzési adó előirányzatának 50,24%-a realizálódott, mely meghaladja az 

időarányos elvárást, összege 1.256.078 E Ft. Ugyanakkor a bevallás benyújtását köve-

tő visszaigénylések jelentős része - hibajavítás miatt - július hónapra húzódott át. A 

második félév adatait figyelembe véve szeptemberben és novemberben 1.100.000 E Ft 

– 1.150.000 E Ft előírt adóelőleg teljesülése várható, továbbá a december végén ese-

dékes feltöltési kötelezettségek teljesítése ezt az összeget további 250.000 E Ft – 

300.000 E Ft-tal emelheti meg a tervezett bevétel szintjére. 

 

Talajterhelési díjból 125 E Ft bevétel teljesült az első félév során. Az adónem bevéte-

le 2013-ban nem került tervezésre. Az érintett adóalanyok száma a 2012. február 1-

jétől bekövetkezett drasztikus adómérték emelésnek és a rácsatlakozást ösztönző dön-
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téseknek köszönhetően folyamatosan csökken, jelentős bevétel az év hátralévő részé-

ben már nem várható. 

 

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevétele 2.153 E Ft, a teljesítés 

mértéke 21,53%, mely elmarad az előzetes várakozásoktól. Az év hátralévő részében – 

a jogerős ellenőrzési megállapításokból – a szankciós bevételek további emelkedése 

várható, mely év végéig megközelítheti az előirányzat szerinti 10 millió forintot. 

 

Bírság bevételek jogcímen környezetvédelmi bírságból 76 E Ft bevétel származott. 

 

Egyéb közhatalmi bevételként 30 E Ft folyt be, helyszíni és szabálysértési bírság 

címén. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-

tási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatályba lépésével 2012. április 15. után 

megállapított helyszíni és szabálysértési bírság esetében megszűnt az adók módjára 

történő behajtás. 

 

1.2. Intézményi működési bevételek 

 

Az intézményi működési bevételek 279.340 E Ft-ban (67,47%) realizálódtak. E jogcí-

men kerültek elszámolásra a készletértékesítések, nyújtott szolgáltatások ellenértéke, 

bérleti díjak, térítési díjak, kamatbevételek, valamint az Áfa bevételek és visszatérülé-

sek. 

 

2. Támogatások 

 

Támogatások címén 551.642 E Ft teljesült, a módosított előirányzat 74,33%-a. 

Az önkormányzat működésének általános támogatására 24.191 E Ft, köznevelési, 

gyermekétkeztetési feladatokra 160.761 E Ft, egyes jövedelempótló támogatások ki-

egészítésére 66.539 E Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 104.404 E Ft, könyvtá-

ri, közművelődési és múzeumi feladatokra 10.893 E Ft, egyéb működési célú felada-

tokra 27.501 E Ft, adósságrendezés céljára 157.353 E Ft támogatás érkezett.  
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3. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 

 

Államháztartáson belülről 576.715 E Ft pénzeszköz érkezett. Az Országos Egészség-

biztosítási Pénztártól működési támogatásként 252.147 E Ft, helyi önkormányzati 

rendszerből 1.193 E Ft került átvételre. Európai Uniós forrásból pályázati támogatás-

ként 7.154 E Ft érkezett. Az államháztartás szerveitől működési célokra – ügyelet mű-

ködtetésére önkormányzatoktól, közcélú foglalkoztatás támogatására, jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtásra – összesen 123.418 E Ft támogatás került átvételre. 

Felhalmozási célra 2.653 E Ft az első félévben elszámolt támogatási összeg. 

Az intézmények 2012. évi szabad pénzmaradványának elvonásából 190.150 E Ft bevé-

tel került elszámolásra.   

 

4. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 

 

Véglegesen átvett pénzeszközként államháztartáson kívülről 135 E Ft érkezett, mely-

ből 35 E Ft a Derkovits Kulturális Központ támogatása művészeti tábor megrendezé-

sére, 100 E Ft pedig a Jabil Circuit Kft. Napközi Otthonos Óvodának utalt támogatása.  

 

5. Felhalmozási célú bevételek 

 

Felhalmozási célú bevételként 116.099 E Ft teljesült, mely a módosított előirányzat 

69,48%-a. 

 

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből összesen 10.634 E Ft folyt 

be.  

Értékesítésre került 1 db helyiség 1.700 E Ft-ért, 2 db önkormányzati tulajdonú lakás 

összesen 8.210 E Ft-ért. Lakásértékesítés törlesztő-részleteiből 718 E Ft, lakótelek ér-

tékesítés törlesztéséből 6 E Ft bevétel keletkezett.  
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Az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítéséből, hasznosítá-

sából 105.000 E Ft bevétel keletkezett, mely a vízi-közmű vagyon üzemeltetői jogá-

nak értékesítéséből származott.  

 

Felhalmozási célú kamatbevételként 465 E Ft keletkezett az időszak alatt. 

 

6. Kölcsönök visszatérülése 

 

Kölcsönök visszatérüléseként 17.845 E Ft került elszámolásra, mely a módosított elő-

irányzat 49,27%-a. A bevétel a Tisza Média Kft. (1.000 E Ft), az első lakáshoz jutók 

(15.135 E Ft), az önkormányzati dolgozók munkáltatói (1.418 E Ft), a dolgozók nyúj-

tott egyéb kölcsönök (292 E Ft) visszafizetéséből származik. 

 

7. Költségvetési bevételek 

 

Az 1-6. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja. Az előirányzat 5.097.072 

E Ft, a teljesítés 3.168.160 E Ft. 

 

8. Finanszírozási bevételek 
 

A 2012. évi pénzmaradvány összegéből 716.008 E Ft lett igénybe véve, az előirányzat 

58,16%-a. 

 

9. Költségvetési és finanszírozási bevételek 
 

Az 7-8. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja. Az előirányzat 6.328.123 

E Ft, a teljesítés 3.884.168 E Ft. 
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10. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek  

 

A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -6.220 E Ft-ban teljesültek, mely az előző évi és 

a tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2013. évi forgalmának egyenlegéből 

ered. 
 

K I A D Á S O K 
 

Az első félévben 3.358.585 E Ft-ot tettek ki az önkormányzat kiadásai, a módosított 

előirányzat 53,07%-a került felhasználásra (1.2. melléklet). 

A teljesített kiadások 72,59%-át a működési költségvetés kiadásai tették ki. A felhal-

mozási költségvetés kiadásait szolgálta a főösszeg 8,87%-a. A kölcsönök aránya 

0,13%, a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásainak aránya 18,41%. 
 

1. Működési költségvetés kiadásai 

 

1.1. A személyi juttatások módosított előirányzata 1.265.210 E Ft, a teljesítés 

635.368 E Ft (50,22%).  

1.2. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított 

előirányzata 349.667 E Ft, teljesítése 154.326 E Ft (44,14%). 

1.3.  A dologi kiadások módosított előirányzata 1.827.561 E Ft, teljesítése 862.456 

E Ft (47,19%). 

1.4. Az ellátottak pénzbeli juttatásai címén 1.559 E Ft került kifizetésre az első 

félévben, mely a szakképzéshez kapcsolódóan kifizetett tanulmányi ösztöndíja-

kat tartalmazza. 

  

Az intézmények a szakmai feladatokat a jogszabályi előírásoknak, a fenntartói elvárá-

soknak és a lakosság igényeinek megfelelően látták el. A feladatellátás személyi és 

tárgyi feltételrendszere biztosított volt. 
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A Polgármesteri Hivatal az igazgatási feladatok ellátására, valamint egyes szociális 

juttatásokra rendelkezésre álló 691.993 E Ft-ból 332.242 E Ft-ot költött el az első fél-

évben. A teljesítés mértéke 48,01% (5. melléklet). 

 

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: TIK) az első félév-

ben 500.721 E Ft-ot fordított működési feladatai ellátására. A teljesítés mértéke 

49,27%. (6. melléklet)  

A TIK az I. félévben a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges eszközöket sze-

rezte be, porszívókat, irodaszéket, ventilátort, felmosó kocsit, alulétrát. 

 

A TIK az intézményi épületek takarítását, karbantartását, a főző- és melegítőkonyhák 

üzemeltetését, szociális és közétkeztetést, gépjárművek üzemeltetését, a portaszolgálat 

biztosítását jó színvonalon látta el, s bonyolította az önállóan működő költségvetési 

intézmények operatív gazdálkodását. Az önállóan működő intézményekkel az együtt-

működés, a feladatok ellátása zavartalan volt. 

 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a szakmai feladatok ellátására a 

209.155 E Ft előirányzattal szemben 95.892 E Ft-ot fizetett ki a félév folyamán. (7. 

melléklet) 

A központi irányítás, valamint a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat átköltözött a 

Kazinczy Házba, amellyel a munkafeltételek és az ügyfélfogadás feltételei jelentősen 

javultak.  

A létszámfejlesztéshez kötődő tárgyi feltételek biztosítása érdekében számítástechni-

kai eszközök és bútorok, az átköltözéshez kapcsolódóan a szakmai munka megfelelő 

tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében bútorok, függönyök, karnisok stb. kerültek 

beszerzésre.  

A bölcsődei ellátásra továbbra is jelentős az igény. 2013. június 30-án 92 fő volt a be-

íratott gyermekek száma (108 fő férőhelyszámra). 

Az „Ezüsthíd” Gondozóházban az ellátottak száma június 30-án 35 fő volt.  

A 17 férőhelyes Hajléktalanok Átmeneti Szállásán az elhelyezettek száma június 30-án 

16 fő volt.  
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Az étkezésben részesülők száma kis mértékben növekedett az előző év ugyanezen idő-

szakához képest. Az ellátottak száma június 30-án 802 fő.  

A házi segítségnyújtásban továbbra is jelentős a gondozási igény, június 30-án 59 fő 

volt az igénybevevők száma.  

 

A Napközi Otthonos Óvoda működési költségvetésének előirányzata 287.424 E Ft, a 

teljesítése 145.753 E Ft, a teljesítés mértéke 50,71%. (8. melléklet) 

A nevelési feladatainak megvalósításához rendelkezik mindazokkal a kötelező (mini-

mális) eszközökkel és felszerelésekkel, melyet jogszabály előír. Az intézmény férőhe-

lyeinek száma 765 fő, a beírt gyermekek száma 2013. június 30-ig 687 fő.  

 

A Derkovits Kulturális Központ működési költségvetésének előirányzata 153.549 E 

Ft, a teljesítése 71.184 E Ft, a teljesítés mértéke 46,36%. (9. melléklet) 

Az első félévben a kulturális központ látogatóinak száma 16.860 fő volt, a Városi Ki-

állító terem látogatóinak száma pedig 2.062 fő. 

A Hamvas Béla Városi Könyvtárban 3.640 regisztrált felhasználó van nyilvántartva. A 

könyvtár nyilvántartása 122.855 db dokumentumot tartalmaz. 2013. februártól zajlik a 

törvényi előírások szerinti teljes körű állomány-revízió. A Helytörténeti Gyűjtemény 

és a Tájház látogatóinak száma az első félévben összesen 1.228 fő volt. 

 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 356.380 E Ft-ot fordított az első félévben az 

egészségügy működési feladataira, a teljesítés 49,11%. (10. melléklet) 

Az intézmény szakmai működéséhez szükséges személyi feltételek biztosítottak, a tár-

gyi feltételeket pedig jogszabály határozza meg, melyhez szükséges beszerzéseket ha-

táridőben (2013. december 31-ig), a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásakor biztosí-

tott forrás felhasználásával meg tudják valósítani.  

A szakrendeléseken 2013. I. félévében a 2012. évivel közel azonos betegforgalom volt 

(2012. I. félév: 62.390 eset, 2013. I. félév: 62.573 eset), a gondozók 2.662 esetet láttak 

el. Az egynapos sebészeten 368 beavatkozásra került sor. A Fiziko- és Balneoterápiás 

Részlegen működő ellátásoknál 877 esettel kevesebbet láttak el 2012. hasonló idősza-

kához képest, legnagyobb mértékű csökkenés a fizikoterápián jelentkezett. 
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A városüzemeltetési feladatokra 37.044 E Ft került kifizetésre, mely a módosított elő-

irányzat 41,87%-a. (11. melléklet) 

 

Az épületfenntartás kiadásai az időarányostól alacsonyabb mértékben, 20,47%-ban 

teljesültek. Az előirányzat tartalmaz a rendszeres kifizetéseken túl (saját ingatlanok 

közüzemi díjai, bérlakások közös költsége stb.) egyéb eseti jellegű munkák elvégzésé-

re is fedezetet, azonban ilyen jellegű kifizetésre az I. félévben csak néhány esetben, 

alacsony összegben került sor. 

 

A közvilágítás, közterületi áramdíjak időarányosan teljesültek (48,15%). A város köz-

világításának ellenőrzése folyamatos, karbantartása gyors, az áramszolgáltatás stabil.  

 

A települési vízellátás jogcímen, a közterületen található közkifolyók felhasznált víz-

mennyiségének költségei kerülnek elszámolásra, melyre az első félévben mindössze 

29 E Ft került kifizetésre. 

 

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. látja el a parkfenntartást, a kézi erővel 

végzett téli-nyári közterület tisztítást, az egyéb park- és közterület-fenntartási feladato-

kat, a külterjes kaszálást, a rovar- és rágcsálóirtást, erdőfenntartást, temetőfenntartást, 

az intézményi épületek karbantartását, valamint az intézményi épületekhez tartozó te-

rületek gondozását. A téli takarítás nem okozott problémát a jelentős mennyiségű hó 

ellenére sem, a nyári takarítás folyamatosan megfelelő színvonalon történik. A park-

rendezés, virágosítás minősége nem maradt el az előző években megszokottól. A fen-

tieken túl a Kft. látja el az utak fenntartása, nagyfelületű kátyúzása, víznyelők, szegé-

lyek kialakítása, burkolati jelek festése, KRESZ-táblák cseréje, az egyéb kommunális 

feladatok, a karácsonyi díszkivilágítás, a belvíz elvezetés feladatait.  

 

A fenti feladatok ellátásának finanszírozására a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 

Kft. részére 2013. I. félévében 196.520 E Ft-ot adott át az Önkormányzat (12. mellék-

let).  
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1.5. Egyéb működési kiadások  

 

Szociális ellátások 

 

A szociális ellátások módosított előirányzata 355.015 E Ft, az első félévben 125.280 E 

Ft került kifizetésre, a felhasználás teljesítése 35,29% (13. melléklet). A féléves idő-

szakban mutatkozó alacsony felhasználás oka, hogy több olyan helyi szintű támogatást 

is biztosít a rendszer, melynek megállapítása és kiutalása 2013. év második felében 

várható. 

 

Az önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások előirányzata 221.482 E Ft, teljesítése 

77.600 E Ft (35,04%).  Továbbra is jelentős az igény az adósságcsökkentési támogatás 

iránt, mivel a családok egy része jövedelmi és megélhetési problémáik miatt nem, 

vagy csak részben képes a közüzemi számlák maradéktalan rendezésére. Az első félév 

során kifizetett összeg 7.570 E Ft, a teljesítés mértéke 38,82%. 

 

Az ápolási díjra kifizetett összeg 6.782 E Ft, teljesítés mértéke 58,51%, mely kismér-

tékben meghaladja az időarányosat, ezért az év végén az előirányzat kiegészítése vál-

hat szükségessé. 

 

Az eseti pénzbeli támogatások – így az átmeneti segély, gyógyszertámogatás, rendkí-

vüli gyermekvédelmi támogatás – iránt folyamatos igény mutatkozik, a felhasználások 

alakulása időarányosnak megfelelő (40-45% közötti).  

Több esetben került sor a támogatások közüzemekhez történő utalására, annak érdeké-

ben, hogy a szolgáltatás ne kerüljön kikapcsolásra az ügyfeleknél. Az átmeneti segély 

tekintetében a második félévben is várható az igények növekedése, valamint a téli idő-

szakban jelentkező fűtésszámlák rendezésének problémáival is számolnunk kell.  

Néhány támogatás, pl. tankönyvtámogatás, év végi támogatások megállapítása aktuális 

időszakhoz kötött (tanévkezdés, karácsony), ezért ezeknél az ellátásoknál az első fél-
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évben nagyon alacsony a felhasználás, teljesítésként az előző évről áthúzódó kifizeté-

sek jelennek meg. 

 

Alacsonyabb felhasználás mutatkozik a kábel Tv előfizetési díjtámogatásnál (25,13%), 

mivel a II. negyedévre vonatkozó számla pénzügyi teljesítése áthúzódik a második 

félévre. 

  

A jegyzői hatáskörben nyújtott támogatások előirányzata 133.533 E Ft, teljesítése 

47.680 E Ft (35,71%).  Az aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatást helyettesítő tá-

mogatásra 82.080 E Ft előirányzat került megtervezésre, ebből átlagosan havonta 283 

fő részére 29.973 E Ft került felhasználásra (36,52%).  Rendszeres szociális segély 

előirányzata 13.851 E Ft, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény alapján előírt felülvizsgálatot követően átlagosan havonta 40 fő része-

sült támogatásban, 5.338 E Ft összegben, a felhasználás 38,54%-os volt. Mindkét tá-

mogatás normatív, az Önkormányzatot a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál 20 

%-os, a rendszeres szociális segélynél 10%-os önrész terheli.  

 

Normatív lakásfenntartási támogatásban jelenleg 596 fő részesül átlagosan 3.720 Ft 

összegű ellátásban. Az I. félévben a felhasználás 10.774 E Ft volt (32,07%). A norma-

tív lakásfenntartási támogatásnál jelentős kiadásnövekedés a második félévben sem 

várható.    

 

Az időarányostól alacsonyabb szinten teljesült a méltányossági közgyógyellátás elő-

irányzatának felhasználása, mely jelenleg csak 35,27%-os. 

 

Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  

  

A működési célú pénzmaradvány átadás 213.450 E Ft, mely a Tiszaújváros Város Ön-

kormányzat által átadott működési célú intézményi alulfinanszírozásból (133.259 E Ft) 

és az intézmények által visszaadott működési célú intézményi elvonásból (80.191 E 

Ft) ered. 
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Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 

 

Az államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadások összege 34.617 E Ft 

(12. melléklet). A Bursa Hungarica pályázatra 2.215 E Ft, az éjszakai járőrszolgálat 

támogatására 4.900 E Ft, a nemzetiségi önkormányzatok támogatására 3.125 E Ft, a 

Suli-zsaru program támogatására 400 E Ft, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ 

részére 2.572 E Ft támogatás került átadásra. Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társu-

lás tagjai részére pénzeszköz átadásként a Társulás megszűnése miatt 21.356 E Ft, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszautalására 3 E Ft, a 

drogprevenciós pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése miatt 46 E Ft 

került kifizetésre.  

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 

 

Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 387.834 E Ft, mely az előirányzat 

51,55%-a. A kifizetéseket jogcímenként részletesen a 12. melléklet tartalmazza. Legje-

lentősebb tételek a sporttámogatások (42.593 E Ft), Triatlon Világkupa megrendezé-

séhez kapcsolódó díjak (28.491 E Ft), a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 

(196.520 E Ft), a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola (30.175 E Ft), vala-

mint a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (44.000 E Ft) részére történő pénzesz-

köz átadások. 

 

Kamatkiadások 

 

A kamatkiadások előirányzata 40.683 E Ft, teljesítése 16.088 E Ft (39,54%). Itt kerül 

elszámolásra a Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet felújításához kapcsolódó hitel ka-

mata (5.320 E Ft), a 2005. évben felvett infrastruktúra fejlesztési hitel kamata (3.821 E 

Ft), a szennyvíztelep rekonstrukciója miatt átvállalt hitel kamata (6.615 E Ft), valamint 

a Multicar seprős felépítmény lízingdíj után fizetendő kamata (332 E Ft).  
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2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 

 

2.1. Intézményi beruházási kiadások 

 

A intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata 248.787 E Ft, melyből 

103.905 E Ft teljesült (41,76%). (1.2. melléklet, 14. melléklet) 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata 93.003 E Ft-ot fizetett ki beruházásokra a félév 

során. (3. melléklet, 14. melléklet)  

A műszaki tervezés előirányzata 35.000 E Ft, melyből a teljesítés június 30-ig mind-

össze 1.030 E Ft (2,94%) volt. Tiszaújváros Településrendezési Tervének módosításá-

ra 635 E Ft, villanyoszlop áthelyezés miatt 234 E Ft, digitális térkép frissítésére 68 E 

Ft, valamint nyilvántartási térkép aktualizálásra 93 E Ft került kifizetésre.  

 

Az Informatikai hardver-szoftver beszerzésekre az I. félévben 4.371 E Ft került kifize-

tésre, melyből 1.641 E Ft az EcoStat integrált programmal kapcsolatos kiadások, 2.730 

E Ft értékben 2 db szerver tartozékokkal és szoftverekkel, valamint 1 db notebook ke-

rült beszerzésre önkormányzati képviselő részére. 

 

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére a nagyértékű eszközbeszerzésre 

jóváhagyott keretösszegből megvalósult a városi köztemetőben a kamerás megfigyelő 

és riasztó rendszer kiépítése (718 E Ft értékben). Megkötésre kerültek az alábbi a 

Képviselő-testület IX/404-30/2013. 108/Ökt. határozat 7.b./ pontja szerinti eszközök 

beszerzésére vonatkozó szerződések, azonban a pénzügyi teljesítés áthúzódik a II. fél-

évre: 

1 db Dorocutter frontvágó (hínár/nádvágó) 1.961 E Ft 

1 db Kubota fűnyírógép 4.045 E Ft 

összesen: 6.006 E Ft 

Megvalósult a Hajdú tér út- és parkoló építése (24.538 E Ft), valamint a Városi Rende-

lőintézet parkoló bővítés II. üteme (16.866 E Ft).  
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A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelye miatti ingatlanvásárlás 2013. 

évre eső részéből kifizetésre került 41.600 E Ft, további 20.000 E Ft a II. félévben lesz 

esedékes (2013. szeptember 30.). 

 

2013. április 29-én aláírásra került a Tiszaszederkény Bocskai úti csapadékvíz elveze-

tés kivitelezésére vonatkozó szerződés, melynek bruttó bekerülési értéke 3.550 E Ft. A 

munka befejeződött, 2013. június 04-én megtörtént a műszaki átadás átvétel, majd 

2013. július 03-án a számla kifizetésre került. 

  

A Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának, valamint 

a központi irányításának a Kazinczy Közösségi Házba történő költöztetésével kapcso-

latos informatikai hálózat átalakítási munkálatai elvégzésre, valamint a számlák ki-

egyenlítésre kerültek. Megvalósult a telefonközpont bővítése is, azonban a szerződés 

583 E Ft ellenértéke a II. félévben kerül kifizetésre. 

 

Elkészült és elhelyezésre került a Kiss Sándor emléktábla, melynek összköltsége 152 E 

Ft.  

 

Megtörtént a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén a telefon alközpont 

cseréje, melynek szerződés szerinti kivitelezési költsége 415 E Ft, azonban a műszaki 

átadás-átvétel és a pénzügyi teljesítés áthúzódik a II. félévre.  

 

Tisza Média Kft. részére beszerzésre és átadásra kerültek a Képviselő-testület 

IX/359/2013. 71/Ökt. határozat 4./ pontjának 1. alpontja szerinti eszközbeszerzések 

970 E Ft értékben. 

 

Az urnafal építése, a 3 db térfigyelő kameraállás létesítése, a március 15-e parkban 

villamos-szekrény kialakítása, a Kazinczy Református Általános Iskola kerékpár tároló 

építése, valamint az óvodák bejáratához biztonsági kamerák telepítése munkálataira 

vonatkozó szerződések előkészítése folyamatban van. 
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Kazinczy Református Általános Iskola részére sütő beszerzésére vonatkozó szerződés 

megkötésre került, melynek beszerzési értéke 967 E Ft. A csatlakozási feltételek és a 

hálózatfejlesztésre vonatkozó kivitelező kiválasztására vonatkozó eljárás folyamatban 

van. 

 

Az intézmények 10.902 E Ft-ot fizettek ki beruházásokra a félév során. Beszerzésre 

került többek között az Arany János Iskola konyhájára elektromos sütő, a Tündérkert 

Óvoda részére udvari játék, a gondnoki munka hatékonyabb és színvonalasabb fel-

adatvégzése érdekében számítógép és mobiltelefonok, a Derkovits Kulturális Központ 

részére színpadtechnikai berendezések. 

 

2.2. Felújítások kiadásai 

 

A felújítási kiadások módosított előirányzata 345.081 E Ft, melyből 117.907 E Ft tel-

jesült (34,05%). (1.2. melléklet, 14. melléklet) 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata 96.367 E Ft-ot fizetett ki beruházásokra a félév 

során. (3. melléklet, 14. melléklet) 

Az alacsony teljesítés oka az, hogy az elvégzendő munkák többségéről áprilisban, il-

letve azt követően döntött a Képviselő-testület, így a kivitelezők kiválasztása, a mun-

kálatok elvégzése, valamint a pénzügyi teljesítések nagy része áthúzódnak a II. félévre.  

 

Megvalósult a Tompa Mihály út útburkolat felújítása, a Szent István út 1-11. szám 

mögötti épület járdaburkolat felújítása, kifizetésre került a szennyvíztisztító beruházás 

végszámlája. 

  

Elkészült a Tiszaszederkényi tornaterem tetőszerkezet felújítása, a kivitelezés bekerü-

lési értéke 4.101 E Ft, a számla a II. félévben kerül kifizetésre.  

Városi Tanuszoda felújítására vonatkozó szerződés 2013. július 11-én megkötésre ke-

rült, a kivitelezés bekerülési értéke 1.063 E Ft, a teljesítési határidő 2013. augusztus 

15. 
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Megvalósult a medencés szökőkút gépház akna villamossági felújítása, valamint a bú-

várszivattyú felújítása 1.500 E Ft vállalási díj ellenében, azonban a pénzügyi teljesítés 

áthúzódik a következő félévre. 

 

Városközponti élelmiszerpiac és vásárcsarnok felújításra került 1.700 E Ft vállalkozói 

áron, a műszaki átadás-átvétel, illetve a számla kiegyenlítésére a II. félévben kerül sor. 

 

Derkovits Kulturális Központ épülete előtti járófelület, oldal és hátsó lépcső felújításá-

ra (vállalkozói díj: 6.033 E Ft), az Árpád út páros oldalán lévő járda burkolat felújítá-

sára (vállalkozói díj: 25.781 E Ft), valamint a Tiszapart városrész járdáinak felújítására 

(vállalkozói díj: 4.953 E Ft) vonatkozó szerződések 2013. július 23-án aláírásra kerül-

tek. A teljesítés határideje a munkaterület átadását követő 55. nap, 2013. szeptember 

10-e. 

 

Közterületen lévő műalkotások, szobrok felújítására a szerződés 2013. július 25-én 

került aláírásra, bruttó 1.143 E Ft értékben, a teljesítés határideje 2013. október 15. 

 

A KRESZ Park helyreállítására, az önkormányzati építmények felújítására vonatkozó 

szerződések előkészítése folyamatban van. 

 

Az intézmények a 83.248 E Ft rendelkezésre álló előirányzat terhére 21.140 E Ft-ot 

fizettek ki felújításokra a félév során, a teljesítés mértéke 25,39 %.  

A felújítási munkák egy része már lezárult (Humánszolgáltató Központ átköltöztetésé-

vel kapcsolatos felújítások, Derkovits Kulturális Központ villamoshálózat felújítása, 

Eötvös József Gimnázium konyhájának légtechnika kialakítási terve), másik részére a 

kivitelező már kiválasztásra került és a munkavégzés is elkezdődött, azonban vannak 

munkák, amelyeknél még a pályáztatás folyamata zajlik.  

Az intézmények a felújítási munkálatok elvégzését a Képviselő-testület által meghatá-

rozott határidőre várhatóan teljesíteni tudják. 
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Az alábbi jogcímeken az Önkormányzat költségvetése sem előirányzati sem teljesítési 

adatot nem tartalmaz: 

2.3. Lakástámogatás  

2.4. Lakásépítés 

2.5. Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

kiadásai 

2.6. Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 

 

2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 

 

Felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  

  

A felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 59.544 E Ft, mely Tiszaújváros Város Ön-

kormányzata által átadott felhalmozási célú intézményi alulfinanszírozásból ered. 

 

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül 

 

Az államháztartáson kívülre felhalmozási célra átadott pénzeszközként 16.213 E Ft 

Tiszaújváros Város Önkormányzata kifizetése, melyet részletesen a 12. melléklet tar-

talmaz.  

Tiszaújváros Önkormányzata 2009-ben megállapodást kötött 20 társasházzal a Panel-

program keretén belül történő lakóépület felújítás érdekében közös finanszírozás meg-

valósítására. Az Önkormányzat 363.908 E Ft támogatásra vállalt kötelezettséget. Az 

eddigiek során hat pályázat nyert támogatást, melyből 1 társasház esetében a műszaki 

átadás áthúzódott 2013-ra, így a 15.000 E Ft önkormányzati támogatási rész is csak az 

idén került kifizetésre. A jelenlegi információink szerint a többi pályázat sem került 

elutasításra.  

 

A lakóépületek energiakorszerűsítését célzó helyi lakóközösségi támogatás előirányza-

ta 5.600 E Ft, melyből 1.213 E Ft került kiutalásra.  
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Pénzügyi befektetések kiadásai 

 

A pénzügyi befektetések kiadásai előirányzata 300 E Ft. A Képviselő-testület a 

IX/386/2013. 65/Ökt. határozatában döntött a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonostársak 

(Nagycsécs, Sajószöged, Sajóörös Községek Önkormányzatai) üzletrészeinek névérté-

ken történő megvásárlásáról. A cégbírósági bejegyzés még nem történt meg, ezért az 

üzletrész ellenértéke sem került kifizetésre.  

 

3. Tartalékok 

 

A tartalékok (3. melléklet) módosított előirányzata 392.445 E Ft, melyből az általános 

tartalék előirányzata 51.792 E Ft, az egyéb céltartalékoké pedig 340.653 E Ft. 

Az egyéb céltartalékok közül működési céltartalékként 62.633 E Ft az elkülönített ösz-

szeg. A támogatási céltartalék 39.500 E Ft, a fejlesztési céltartalék 85.337 E Ft. A Ti-

szaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék összege 59.536 

E Ft. A vízi-közmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka 

93.647 E Ft.  

 

4. Kölcsönök nyújtása 

 

Felhalmozási célú kölcsön nyújtására 18.250 E Ft áll rendelkezésre, mely az első la-

káshoz jutók visszatérítendő támogatása, a félév folyamán mindössze 4.200 E Ft került 

kiutalásra. Az első két bírálati időszakban 9 fő, a harmadikban 2 fő részesült támoga-

tásban.  

 

5. Költségvetési kiadások összesen 

 

Az 1-4. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja. Az előirányzat 6.197.758 

E Ft, a teljesítés 2.732.347 E Ft. 
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6. Finanszírozási kiadások 

 

A működési célú finanszírozási kiadások teljesítése 398.014 E Ft, mely az Önkor-

mányzat 2013. június 30-án rendelkezésére álló értékpapír állománya.  

 

A felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítése 218.602 E Ft, mely a hosszú 

lejáratú hitelek féléves törlesztése. A 2005-ben kötött szerződés szerinti kedvezményes 

kamatozású infrastruktúra fejlesztési hitel törlesztésére 15.735 E Ft került átutalásra, 

az adósságrendezési eljárás keretében 157.353 E Ft költségvetési támogatásban része-

sültünk, melyet hiteltörlesztésként kell számvitelileg elszámolni. A Rendelőintézet 

felújításához igénybe vett, 2009-ben kötött hosszú lejáratú hitelszerződés törlesztésére 

26.087 E Ft az I. félévben kifizetett összeg. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 79. § (1) bekezdésére figyelemmel a Képviselő-testület a XI/919-

1/2012. 164/Ökt. határozatában a szennyvíztisztító-telep beruházási hitelét átvállalta a 

TiszaSzolg 2004 Kft.-től, melynek törlesztésére 19.427 E Ft került átutalásra. 

Az adósságrendezési eljárás keretében a Rendelőintézet felújításához igénybe vett hi-

telhez kapcsolódóan az önkormányzat 245.396 E Ft adósságátvállalásban is részesült, 

amely összeg csak a hitel állományát csökkenti, így a pénzforgalmi adatok között nem 

szerepel, illetve nem szerepelhet. 

 

7. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 

 

Az 5-6. pontok szerinti kiadások összesített értékét mutatja. Az előirányzat 6.328.123 

E Ft, a teljesítés 3.348.963 E Ft. 

 

 

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások  

 

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások az első félévben 9.622 E Ft-ban kerültek elszámo-

lásra. 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat gazdálkodási helyzetéről, a 

pénzügyi terv 2013. I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfo-

gadni szíveskedjen. 

 

Tiszaújváros, 2013. augusztus 5. 

 

                                                                                       Bráz György 

                                                                                        polgármester 



H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

gazdálkodási helyzetéről, a pénzügyi terv 2013. I. féléves végrehajtásáról szóló be-

számolót és az alábbi döntést hozta: 

 

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási 

helyzetéről, a pénzügyi terv 2013. évi I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfo-

gadja. 

 

Felelős: polgármester 

jegyző 

Határidő: 2013. augusztus 31. 
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