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B E S Z Á M O L Ó 

az önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a 

polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési 

évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A 

képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadási rendelettervezet 

előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indoklással a 91. 

§ (2) bekezdésében foglalt mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, melyek a 

következők: 

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az 

előirányzat felhasználási tervét, melyen a pénzeszközök változásának 

bemutatását kell érteni, 

- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban 

és összesítve, és 

- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, 

adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást az alábbiak szerint: 
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• az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon 

történő elengedésének összege, 

• a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott 

kölcsönök elengedésének összege, 

• a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, 

mentesség összege adónemenként, 

• a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből 

nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és 

• az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének 

összege. 

- az önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a 

szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú 

kötelezettségek szerinti bontásban, 

- a vagyonkimutatást, és 

- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 

működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

Tiszaújváros Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elkészült, melyet az alábbiak szerint a Képviselő-testület elé terjesztek: 

 

Az önkormányzat a kötelezően előírt, valamint önként vállalt feladatait jó színvonalon 

látta el az elmúlt évben. Bevételei 13,2%-kal meghaladták az eredeti előirányzatot, 

kiadásai pedig 4,2%-kal maradnak el a tervtől. Ebben az évben is fontos szempont volt 

a takarékos gazdálkodás, a kötelező feladatok elsődleges végrehajtása az önként vállalt 

feladatokat megelőző sorrendben. Az elsősorban kötelező feladatokat ellátó 

intézmények kötelezettségvállalásai során is a célszerűség, a hatékonyság és az 

eredményesség szempontjai kerültek előtérbe. Valamennyi önállóan működő, önállóan 

működő és gazdálkodó önkormányzati intézmény élt a pályáztatásból eredő 

lehetőségekkel, melynek eredményeként sikerült fenntartani az önkormányzat 

fizetőképességét, folyószámlahitel felvételére nem került sor és az önkormányzat 

jelentős pénzmaradvánnyal zárta a 2012. gazdasági évet.   
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2012-ben az önkormányzat bevétele 7.440 millió forint volt, amely 1.103 millió 

forinttal kevesebb a 2011. évinél. A költségvetési bevételek összege 6.579 millió Ft, 

melyet 858 millió Ft 2011. évi pénzmaradvány és 3 millió Ft finanszírozási bevétel 

egészített ki. Egészségügyre, szociális ellátásra, oktatásra, városüzemeltetésre, 

igazgatásra, városfejlesztésre összesen 6.301 millió Ft-ot költött a város.  

 

Az önkormányzat ez évben is támogatta a lakosság energiaracionalizáló törekvéseit, 

melyek révén homlok- és födémszigetelés, nyílászáró csere, szellőző és 

fűtéskorszerűsítés valósult meg a társasházakban. Energiaracionalizálási 

támogatásként 2012. évben 5.948 E Ft forint, míg a Lakóépületek Panel Alprogram 

önkormányzati támogatására 2009. évben megkötött szerződések alapján 106.278 E Ft 

került kifizetésre végleges pénzátadás formájában.  

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2012-ben is részt vett a közfoglalkoztatási 

programban. Havonta átlagosan 32 főt vont be az Önkormányzat és intézményei e 

tevékenységbe.  

 

2012. évben a köztisztviselők és közalkalmazottak részére 30.000 Ft/fő nettó összegű 

év végi juttatás kifizetésére került sor.  

 

A szociális ellátórendszer a gyermekektől az időskorúakig biztosította a rászorulók 

számára a szükséges segítséget. Elsősorban a rendelkezésre állási támogatások és a 

lakhatáshoz fűződő támogatások növekedtek. 

Első lakáshoz jutók támogatására 9.400 E Ft került kifizetésre 14 fő részére 

visszafizetendő kölcsön formájában. 

B E V É T E L E K 

 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervét a 6/2012. (III.02.) 

önkormányzatai rendeletével fogadta el, melyben a költségvetés főösszegét 6.574.621 

E Ft-ban határozta meg. A módosított előirányzat a 4/2013. (II.28.) rendeletmódosítás 

után 7.283.126 E Ft-ra emelkedett, a változás összege 708.505 E Ft. 
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Az előirányzat növekedése mögött a bevételek szerkezetét érintő jelentős eltolódások 

húzódnak meg.  A legnagyobb mértékű növekedés az előző évi pénzmaradvány 

jogcímen következett be, 439 millió Ft. A felhalmozási célú pénzügyi műveletek 

bevételei 284 millió Ft-tal csökkentek, mivel a panelprogram finanszírozásához 

betervezett 242 millió Ft hitellehívásra nem került sort, valamint a felhalmozási célú 

kölcsönökre betervezett 42 millió Ft átvezetésre került a kölcsönök visszatérülése 

előirányzatra. A támogatás értékű bevételek 180 millió Ft-tal, a működési bevételek 97 

millió Ft-tal, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 85 millió Ft-tal növekedtek 

tervszinten. A kölcsönök visszatérülésének előirányzata 115 millió Ft-tal növekedett. 

A teljesítési adatok túlnyomó részben a módosított előirányzat szerint alakultak.  

A források megoszlása a következő:  

 

Megoszlás %-ban 

 

Megnevezés 

Eredeti előir. 

6/2012. (III.02.) 

rendelet szerint 

Módosított előir. 

4/2013. (II.28.) 

rendelet szerint 

2012. évi 

teljesítés 
2012.12.31-ig 

Önkormányzat működési bevételei 59,11 54,69 54,58 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1,09 2,15 2,30 

Támogatások, kiegészítések 21,06 19,78 19,42 

Támogatás értékű bevételek 7,95 9,65 9,44 

Véglegesen átvett pénzeszközök 0,00 0,28 1,06 

Kölcsönök visszatérülése 0,05 1,63 1,62 

Pénzmaradvány 6,42 11,82 11,53 

Finanszírozási bevételek 4,32 0,00 0,05 

Bevételek összesen 100,00 100,00 100,00 

 

Meghatározó jelentőségűek voltak 2012-ben az önkormányzat működési bevételei 

(helyi adók, átengedett központi adók, intézményi működési bevételek), melyeknek 

együttes részaránya 54,58%. Állami támogatásokból származott a költségvetés 

bevételeinek 19,42%-a, támogatásértékű bevételekből 9,44%-a, az előző évi 

pénzmaradványból 11,53%-a.  A többi – felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 
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véglegesen átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése, finanszírozási bevételek – 

jogcímen keletkezett bevételek részaránya nem volt számottevő.  

 

1. Az önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 

 

Az önkormányzat működési bevételei 4.060.897 E Ft-ra teljesültek (1.1. melléklet). A 

teljesítés a módosított előirányzat 101,95%-át tette ki.  

 

2. Közhatalmi bevételek 

 

A közhatalmi bevételek a 4.000 E Ft-os előirányzathoz képest 48,78%-kal 

magasabban, 5.951 E Ft összegben teljesültek.  

 

3. Intézményi működési bevételek 

 

Az intézményi működési bevételek a módosított tervhez képest 108,76%-ban 

teljesültek, a realizált bevétel 430.193 E Ft. Az intézmények költségvetésében (4. 

melléklet) 327.160 E Ft teljesült, főként az ellátottak és alkalmazottak térítési díj 

befizetéséből, bérleti díjakból, általános forgalmi adóból, míg Tiszaújváros Város 

Önkormányzatnál (3. melléklet) 103.033 E Ft teljesült, egyéb sajátos működési 

bevételek, áfa bevétel, működési célú kamatbevételek és árfolyam nyereség címén. 

 

4. Önkormányzat sajátos működési bevételei 

 

Az önkormányzat sajátos működési bevételeiből 3.624.753 E Ft származott, mely a 

módosított előirányzat 101,15%-a. A helyi adók bevétele 3.801.930 E Ft, az átengedett 

központi adók összege - 203.767 E Ft, a bírságok és az egyéb sajátos bevételek 26.590 

E Ft-ot tesznek ki. 

 

Építményadóból 2012. évben 648.123 E Ft realizálódott a költségvetés számára, mely 

169.615 E Ft-tal több a 2011. évi bevételnél, ugyanakkor a tervezettől minimális 
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mértékben (0,29%-kal) elmarad.  A 7 év óta változatlan adómérték 650 Ft/m2-ről 950 

Ft/m2-re emelkedett, amellyel egyidejűleg a magánszemélyeket érintően – a korábbi 

mentességek fenntartása mellett – 50%-os kedvezmény került bevezetésre. A 

göngyölített lejárt esedékességű hátralék összege 94.667 E Ft.  

A hátralék drasztikus növekedése a recessziós gazdasági környezetnek, a felszámolási 

eljárások növekedésének, az adóemelésnek, illetve az ingatlanpiac beszűkülésének 

együttes hatására alakult ki. 

 

Vállalkozók kommunális adójából 2012. évben 539 E Ft visszafizetésre került, 

miután a vállalkozók kommunális adója 2011. január 1-jétől megszűnt.  Az adózók 

felé visszautalt, illetve átvezetett összeg az el nem évült túlfizetések rendezéséből 

adódik. A göngyölített hátralék összege 1.298 E Ft, mely 10,35%-os csökkenés az 

előző évhez képest. 

 

Idegenforgalmi adóból 8.502 E Ft folyt be. Az adónem bevétele az eredetileg 

tervezettnél 5,53%-kal, a 2011. évi teljesítésnél pedig 2,54%-kal alacsonyabb. A 

csökkenés – a hátralék rendezésének köszönhetően – nem jelentős, de figyelembe kell 

venni, hogy a fogyasztás csökkenése, a város egyik legnagyobb szállodáját üzemeltető 

társaságnak felszámolás alá kerülése és korlátozott üzemeltetése negatívan hatott a 

vendégéjszakák számát illetően. 

Idegenforgalmi adónemben 2012. december 31-én 625 E Ft hátralék mutatkozik, mely 

jelentős csökkenés az előző évi 2.291 E Ft-hoz képest. 

 

Az iparűzési adóbevétel 3.145.844 E Ft, mely az eredetileg tervezettnél 1,48%-kal 

magasabb, a 2011. évi teljesítéstől ugyanakkor 6,41%-kal elmarad. 

A 2012-es év pozitívumaként értékelhető, hogy a bevételi oldal stabil maradt az év 

egészében, annak ellenére, hogy az év végi feltöltés jelentősen elmaradt a 

várakozásoktól. Rendkívüli esemény az év során nem következett be, ugyanakkor a 

feltöltés alacsony szintje rövidtávon előrevetíti a város ipari környezetének romlását, 

melyet a 2013. évi bevételek tervezésénél már figyelembe vettünk.  Az adónemben 

2012. december 31-én fennálló lejárt esedékességű hátralék 51.040 E Ft, mely a 2011. 

évi állományhoz képest közel 12,5%-kal növekedett. A hátralékállomány közel 
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háromnegyede megszűnt, vagy felszámolás alatt álló társaságok behajthatatlan 

tartozásából adódik. 

 

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok címén 12.250 E Ft a teljesítés, 

melyből 5.532 E Ft a mulasztási-, adóbírság, végrehajtási költség, illetve önellenőrzési 

pótlék összege, 6.718 E Ft a késedelmi pótlék. E bevételek összességében 250 E Ft-tal 

meghaladják a tervezettet. 

 

Átengedett központi adókból - 203.767 E Ft teljesült. A helyben képződő személyi 

jövedelemadó önkormányzatot megillető része 310.914 E Ft, melyet 632.339 E Ft 

elvonás terhelt. 

 

Gépjárműadó bevétele 117.658 E Ft, mely 0,29%-kal marad el az eredetileg tervezett 

szinttől. A kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére – változatlan adómérték, stagnáló 

és korosodó gépjármű állomány mellett – a fokozott behajtási tevékenység hatására 

1.004 E Ft-tal magasabb bevételt értünk el, mint 2011-ben. A göngyölített hátralék 

összege 11.169 E Ft, mely 2,96%-os növekedést jelent az előző évhez képest. 

 

Környezetvédelmi bírság címen 199 E Ft, helyszíni és szabálysértési bírság címen 

1.113 E Ft teljesült. Talajterhelési díjból 103 E Ft bevétel folyt be az év során. Az 

adónem 2012-ben nem került tervezésre. Az érintett adóalanyok száma a drasztikus 

adómérték emelésnek és a rácsatlakozást ösztönző döntéseknek köszönhetően 

folyamatosan csökken. A hátralék összege 69 E Ft, mely kizárólag magánszemélyek 

vízfelhasználásából ered és elsősorban a legszegényebb háztartásokat terhelik. 

 

Egyéb sajátos bevételek teljesítése 12.925 E Ft, mely elsősorban önkormányzati 

tulajdonú lakások lakbérbevételéből, nem lakáscélú helyiségek bérleti díjából adódik. 

 

5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
 
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 171.415 E Ft-ot tettek ki az elmúlt évben  

(1.1. melléklet), mely 9,66%-kal meghaladja a tervezettet.  
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Tárgyi eszközök értékesítéséből 34.365 E Ft bevétel realizálódott az év folyamán. Az 

önkormányzatnál külterületi termőföldek értékesítéséből 16.770 E Ft, a Perényi Péter 

úton telephely és garázs értékesítéséből 10.700 E Ft, valamint a Tisza úton beépítetlen 

terület értékesítéséből 4.950 E Ft folyt be. Garázstelkek tulajdonjog rendezéséhez 

kapcsolódóan 80 E Ft, selejtezett eszközök értékesítéséből Tiszaújváros Város 

Önkormányzatánál 91 E Ft, az intézményeknél 1.774 E Ft keletkezett. 

Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeinek összege 136.400 E Ft, 

melyből önkormányzati lakás, valamint lakásértékesítés törlesztő-részleteiből 28.177 E 

Ft, lakótelek értékesítés törlesztéséből 67 E Ft, önkormányzati garázsok 

értékesítéséből 3.156 E Ft bevétel keletkezett. Víziközmű vagyon üzemeltetői jogának 

értékesítéséből 105.000 E Ft bevétel folyt be. 

A pénzügyi befektetések előirányzatán felhalmozási célú kamatbevételből 650 E Ft 

keletkezett az időszak alatt. 

 

6. Támogatások, kiegészítések 

 

Állami támogatásokból 1.445.012 E Ft bevétel folyt be a költségvetésbe (1.1. 

melléklet), ami 289.016 E Ft-tal kevesebb a 2011. évinél. A 2012. évi beszámoló 

elkészítését követően az elszámolás után az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 

normatív állami támogatásból 1.791 E Ft, normatív kötött felhasználású támogatásból 

1.970 E Ft, központosított előirányzatoknál 50 E Ft. Jövedelemkülönbség 

mérséklésével összefüggésben 31.849 E Ft többlettámogatási igény keletkezett. 

 

7. Támogatásértékű bevételek 

 

Az év folyamán ezen a jogcímen 702.642 E Ft bevétel keletkezett, melyből működési 

célú támogatásértékű bevétel 695.499 E Ft. Az Önkormányzatnál ebből 133.785 E 

Ft, az intézményeknél 561.714 E Ft teljesült. 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 500.968 E Ft érkezett az egészségügyi 

feladatok ellátására. Az Önkormányzat költségvetési szervektől 105.267 E Ft-ot, míg 

az intézmények 89.264 E Ft-ot vettek át működési célokra.  
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Az Önkormányzatnál Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatt 

átvételre került 84.082 E Ft záró pénzkészlet.  

Közcélú foglalkoztatás kiadásaira a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivataltól 6.266 E Ft, a 

Magyar Államkincstártól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatására 3.968 E 

Ft, egyszeri gyermekvédelmi támogatásra 3.520 E Ft, mozgáskorlátozottak 

támogatására 241 E Ft került átvételre. Az Emberi Erőforrás Támogatókezelőtől a 

Bursa Hungarica ösztöndíjból visszautalásra került 1.835 E Ft. A Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség a „Múzeumok mindenkinek” pályázat támogatására 2.825 E Ft-ot utalt, 

míg a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1186 számú pályázat keretében az iskolák informatikai 

fejlesztésére 1.200 E Ft-ot. A környező önkormányzatoktól a polgári védelmi 

feladatok ellátásához 718 E Ft, drogprevenciós programokra 495 E Ft támogatás 

érkezett. Visszaérkezett a sulizsaru program támogatás maradványaként 117 E Ft. 

 

Az intézmények részére a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivataltól közcélú foglalkoztatás 

támogatására 10.128 E Ft érkezett. A Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás 

36.651 E Ft-ot adott át jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, belső ellenőrzési 

feladatok, pedagógiai szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok, 

illetve mozgókönyvtári támogatásra. A Városi Intézményellátó Szervezet (a 

továbbiakban: VISZ) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől TÁMOP-3.-4.-3.-08/2-

2009-0018 pályázat keretében iskolai tehetséggondozásra 2.562 E Ft-ot kapott. A 

Wekerle Sándor Alapkezelő Útravaló ösztöndíjra 2.724 E Ft-ot, a Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal tanulmányi ösztöndíjra 17.694 E Ft-ot adott át az intézményeknek. A VISZ 

továbbutalta az Eötvös József Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégiumnak a 

MITISZK Szakképzés Szervezési Társulásától szakképzési hozzájárulásként I. félévre 

kapott 13.961 E Ft-ot. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet drogprevenciós 

programok támogatására 1.000 E Ft-ot, a Nemzeti Kulturális Alap különböző 

rendezvényekre 700 E Ft-ot adott át. A Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet a helyi 

önkormányzatoktól 3.593 E Ft-ot vett át ügyeleti ellátás céljaira. A Tiszaújvárosi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattól bábszínház látogatásra 30 E Ft-ot kapott a 

Napközi Otthonos Óvoda. A Derkovits Kulturális Központnak a Nemzeti Adó- és 
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Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a magánszemélyek 1%-os személyi 

jövedelemadójának felajánlása következtében 221 E Ft-ot utalt át. 

 

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összege 7.143 E Ft, mely teljes 

egészében Tiszaújváros Város Önkormányzatához folyt be a Magyar Államkincstártól 

otthonteremtési támogatás címén. 

  

8. Véglegesen átvett pénzeszközök 
 

A véglegesen átvett pénzeszközök összege 78.721 E Ft, melyből működési célokra 

20.745 E Ft, míg felhalmozási célokra 991 E Ft került átvételre, mint első lakáshoz 

jutók támogatásának visszafizetése. Az előző évi pénzmaradvány elszámolással 

összefüggésben az intézmények és az Önkormányzat közötti elszámolások, valamint 

az állami költségvetéssel szembeni elszámolások eredményeként 56.985 E Ft bevétel 

került elszámolásra előző évi pénzmaradvány átvétele címen, melyből 55.869 E Ft 

előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel, míg 1.116 E Ft előző évi 

felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel. 

 

Az Önkormányzathoz a MITISZK Szakképzés Szervezési Társulástól a 

pénzmaradvány felosztás során 1.241 E Ft, míg a Tiszaújvárosi Nyugdíjas 

Egyesülettől 150 E Ft pénzeszköz érkezett. 

Az intézmények nonprofit szervezetektől, alapítványoktól és gazdasági társaságoktól 

különböző szakmai, kulturális, sport programokra és versenyekre 4.913 E Ft-ot kaptak. 

A MITISZK Szakképzés Szervezési Társulás az Eötvös József Gimnázium, Szakképző 

Iskola és Kollégiumnak átutalta a II. félévre járó 14.441 E Ft összeget. 

 

9. Kölcsönök visszatérülése 

 

Kölcsönökből 2012. évben 120.073 E Ft térült meg (1.1. melléklet), ami 0,90%-kal 

több a módosított előirányzathoz képest. A bevételből 64.000 E Ft a Kazinczy Ferenc 

Református Általános Iskolának, 9.444 E Ft a Tiszaújvárosi Református Egyháznak 

adott kölcsön megtérüléséből, 36.484 E Ft az első lakáshoz jutók kölcsönének, 4.145 E 
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Ft az önkormányzati dolgozók munkáltatói és szociális kölcsönének visszafizetéséből, 

6.000 E Ft a Tisza Média Kft. tagi kölcsön törlesztéséből származik.  

 

10. Pénzforgalom nélküli bevételek 

 

A 2012. évi költségvetés 421.873 E Ft előző évi pénzmaradványt tartalmazott, mely az 

intézményi alulfinanszírozás, az áthúzódó kötelezettségvállalások és feladatok 

előirányzataival 857.598 E Ft-ra növekedett a 2011. évi pénzmaradvány elszámolását 

követően (1.1. melléklet). 

Az intézmények a 2011. évi pénzmaradványból kiegyenlítették a rövidlejáratú 

kötelezettségeiket. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségvállalások 

figyelembevételét követően a szabad pénzmaradvány összege 269.020 E Ft volt, 

melynek felhasználására vonatkozó döntések főleg beruházási célok, felújítások, 

városüzemeltetési feladatok megvalósítását, valamint az 114.367 E Ft az általános 

tartalék feltöltését szolgálta. 

 

11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 

 

2012. évben finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei címen 284.007 E Ft 

felhalmozási célú hitelfelvétellel számoltunk, melyből 242.007 a panelházak felújítási 

programja kapcsán került betervezésre, 42.000 Ft pedig a nyújtott kölcsönök 

visszatérülése miatt szerepeltettünk. A kölcsönök az évközi rendelet módosítás során a 

finanszírozási bevételekről átvezetésre kerültek a kölcsönök visszatérülése 

előirányzatra, a teljesítés ott került elszámolásra. 

A panelprogramhoz kapcsolódó hitel felvételére nem került sor, mivel a vállalt 

kötelezettségeket saját forrásból tudta teljesíteni az önkormányzat. 

Egyéb finanszírozási műveletek bevétele, mint átfutó bevétel 3.393 E Ft volt, amely 

2013. évben továbbutalásra kerül. 

A bevételi előirányzatokat és teljesítésüket az 1.1. melléklet tartalmazza. 
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K I A D Á S O K 

 

Az önkormányzat kiadásai 6.300.984 E Ft-ot tettek ki 2012-ben, mely a módosított 

előirányzat 86,51%-ának a felhasználását jelenti.  

 

A kiadások megoszlása a következő: 

 

Megoszlás %-ban 

 

Megnevezés 

Eredeti előir. 

6/2012. (III.02.) 

rendelet szerint 

Módosított előir. 

4/2013. (II.28.) 

rendelet szerint 

2012. évi 

teljesítés 

2012.12.31-ig 

Működési költségvetés kiadásai 85,19 86,14 94,74 

Felhalmozási költségvetés kiadásai 8,30 7,40 5,78 

Kölcsönök 0,00 1,15 1,16 

Tartalékok 5,53 4,59 0,00 

Finanszírozási célú pénzügyi 

műveletek kiadásai 

0,98 0,72 -1,68  

Kiadások összesen 100,00 100,00 100,00 

 

A működési költségvetés kiadásai tették ki az összkiadás 94,74%-át, részarányuk 

8,76%-kal növekedett 2011. évhez képest, a felhalmozási költségvetés kiadásainak 

részaránya 13,84%-ról 5,78%-ra csökkent. A finanszírozási célú pénzügyi műveletek 

kiadásai részaránya a 2011. évi -0,07%-ról -1,68%-ra csökkent. 

 

1. Működési költségvetés kiadásai 
 
 
1.1. Személyi juttatások 

A személyi juttatások módosított előirányzata 2.347.869 E Ft, a teljesítés 2.318.063 E 

Ft (98,73%), ez az összes kiadás 36,79%-a. A személyi juttatások 299.673 E Ft-tal 

csökkentek az előző évhez képest, mivel a Kazinczy Ferenc Református Általános 

Iskola 2012. szeptember hónaptól egyházi fenntartásba került. A költségvetési 
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szerveknél foglalkoztatottak – a 2011. évi adó- és járulékváltozások miatt – 2012-ben 

95.889 E Ft bérkompenzációban részesültek. A Képviselő-testület döntése alapján 

önkormányzati forrásból a közalkalmazottaknak és a köztisztviselőknek december 

hónapban nettó 30.000 Ft/fő karácsonyi juttatás került kifizetésre, mely a 

közalkalmazottak esetében Erzsébet utalvány formájában a köztisztviselők 

vonatkozásában pedig nem rendszeres személyi juttatásként történő kifizetéssel 

valósult meg. Az önkormányzat béren kívüli juttatásként a köztisztviselők részére 

200.000 Ft, a közalkalmazottak részére 130.000 Ft cafetéria keretet biztosított.  

Az engedélyezett álláshelyek száma 2012. december 31-én 905 fő, mely 135-tel 

csökkent a 2011. december 31-i álláshelyekhez képest. Az intézmény átlagos 

statisztikai állományi létszáma 2012. évben 907 fő volt. 

 

1.2. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított 

előirányzata 638.224 E Ft, a személyi jellegű kifizetéseket 609.449 E Ft járulékfizetési 

kötelezettség terhelte. (95,49%). 

 

1.3.  Dologi kiadások  

A dologi kiadások módosított előirányzata 1.931.984 E Ft, teljesítése 1.756.110 E Ft 

(90,90%). A rendelkezésre álló előirányzatok biztosították a felmerülő beszerzések, 

szolgáltatások fedezetét. 

 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  

Az ellátottak pénzbeli juttatásai címén 47.715 E Ft került kifizetésre az első 

félévben, mely a tankönyvtámogatás összegét, az Útravaló programhoz, valamint a 

szakképzéshez kapcsolódóan kifizetett tanulmányi ösztöndíjakat tartalmazza. 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata működési költségvetés kiadásai előirányzata 

1.607.742 E Ft, teljesítése 1.483.030 E Ft, 92,24%-os. Személyi juttatásokra 28.344 E 

Ft, a munkaadókat terhelő járulékra és szociális hozzájárulási adóra 9.637 E Ft, a 
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dologi kiadásokra 403.101 E Ft került kifizetésre. Egyéb működési célú kiadások 

teljesítése 1.041.948 E Ft. (3. melléklet).  

 

A Tiszaújváros Város Önkormányzata dologi kiadásai között kerül elszámolásra a 

városüzemeltetési feladatokra kifizetett 87.442 E Ft, mely a módosított előirányzat 

87,54%-a (14. melléklet).  

 

Az épületfenntartás kiadásai 11.232 E Ft-ban (84,45%-ban) teljesültek. E jogcímen 

kerültek kifizetésre a saját ingatlanok közüzemi díjai, bérlakások közös költsége, 

egyéb eseti jellegű épületek fenntartásával kapcsolatos munkák ellenértéke.  

 

A közvilágításra, közterületek áramdíjaira 61.773 E Ft került kifizetésre. A város 

közvilágításának ellenőrzése folyamatos, karbantartása gyors, az áramszolgáltatás 

stabil. A keletkezett hibák minimális időn belül javításra kerülnek. A karbantartási 

szerződés szerint a folyamatos üzemkészség 97%-os, ami azt jelenti, hogy az 

egyszerre meghibásodott készülékek száma az összes lámpatest maximum 3%-a lehet.  

 

A települési vízellátás jogcímen, a közterületen található közkifolyók felhasznált 

vízmennyiségének költségei kerülnek elszámolásra, melyre a 417 E Ft előirányzattal 

szemben 347 E Ft volt a kifizetés. 

 

A lakossági veszélyes hulladékok ártalmatlanítását az ECOMISSIO Kft. 1 000 E Ft 

összeghatárig térítésmentesen vállalta. Az idén a hulladékok begyűjtésére és az 

ártalmatlanítására négy alkalommal került sor. 47 E Ft kifizetés a 2011. évi 

begyűjtések miatti fizetési kötelezettségből származik, 186 E Ft pedig a 2012. évi 

begyűjtésekből, melynek kifizetésére 2013. évben kerül sor. 

 

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

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

feladatokat, a külterjes kaszálást, a rovar- és rágcsálóirtást, az erdőfenntartást, a 

temetőfenntartást, az intézményi épületekhez tartozó területek gondozását.  
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2012. év márciusától a Kft. feladatai kibővültek a TiszaSzolg 2004 Kft.-től történő 

karbantartói feladatok átvételével az utak fenntartása, nagyfelületű kátyúzása, 

víznyelők, szegélyek kialakítása, burkolati jelek festése, KRESZ-táblák cseréje, az 

egyéb kommunális feladatok, a karácsonyi díszkivilágítás, a belvíz, csapadékvíz 

elvezetési feladatokkal. Ezen jogcímeken a városüzemeltetési előirányzatokon 

teljesítésként a 2011. évről áthúzódó kifizetések jelennek meg. 2012. év végén tovább 

bővült a Kft. feladatköre az intézményi épületek karbantartási feladataival. 

 

A fenti feladatok ellátásának finanszírozására a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 

Kft. részére 2012. évben 307.516 E Ft-ot adott át az Önkormányzat (15. melléklet).  

 

Az intézmények működési költségvetés kiadásai előirányzata 4.665.825 E Ft, 

teljesítése 4.486.667 E Ft, 96,16%-os. Személyi juttatásokra 2.289.719 E Ft, a 

munkaadókat terhelő járulékra és szociális hozzájárulási adóra 599.812 E Ft, a dologi 

kiadásokra 1.353.009 E Ft került kifizetésre. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 

teljesítése 47.715 E Ft. Egyéb működési célú kiadások teljesítése 196.412 E Ft. (4. 

melléklet) 

Az intézmények a szakmai feladatokat a jogszabályi előírásoknak, a fenntartói 

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

és tárgyi feltételrendszere biztosított volt. 

 

Az intézményekben a feladatellátást a következők jellemezték: 

 

2012. január 1-jén lépett hatályba az új, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet. A jogszabályok alapvető változásokat hoztak az 

államháztartási gazdálkodás szabályaiban. Egyik leglényegesebb változás, hogy a 

helyi önkormányzat és a hivatal gazdálkodása 2012. január 1-jétől elkülönül, így ez 

időponttól kezdve a Polgármesteri Hivatal (5. melléklet) költségvetési szervként 

működik. Tevékenységi köre az önkormányzat működésével, a közigazgatási hatósági 

feladatok ellátásával, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 
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és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal működési költségvetés 

kiadásai 663.162 E Ft, melyből legjelentősebb tétel a hivatali dolgozók személyi 

jellegű juttatása és a hozzákapcsolódó járulékok összege (396.583 E Ft), valamint a 

hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások (100.763 E Ft).  A jegyzői 

hatáskörbe utalt szociális ellátások 164.361 E Ft összegben kerültek kifizetésre (16. 

melléklet). 

 

A VISZ álláshelyeinek száma 2012. évben 25 fővel csökkent, így 198 álláshelyről 

2012. év végére 173 álláshelyre módosult. A csökkenés oka elsősorban a karbantartó 

részleg Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-be történő átszervezése (-13 fő), 

valamint a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola egyházi fenntartásúvá válása 

(-10 fő). 

 

A VISZ működési költségvetés kiadásainak módosított előirányzata 1.253.483 E Ft, 

mely 2012. december 31-ig 1.246.890 E Ft-ban, 99,47%-ban teljesült. (7. melléklet) 

 

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 448.396 E Ft, mely a módosított 

előirányzat 100,00%-a. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 116.220 E Ft, 

100,00 %-ra teljesült. 

  

Az intézmény 2012. évben is csak a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges 

eszközöket szerezte be. Az élelmezés területén bevezetésre került a közoktatási 

intézmények telephelyein az étkező kártya használata. Az élelmezés területére történő 

vásárlásoknál figyelembe vették a HACCP rendszerfelügyelet megállapításait.  

 

Dologi kiadásokra 656.320 E Ft került kifizetésre (99,01%). Az élelmiszer beszerzésre 

160.883 E Ft-ot költött, amely a módosított előirányzat 99,93 %-a. A karbantartó 

csoport feladatellátásához kapcsolódó karbantartási anyag beszerzése 4.705 E Ft-ba 

került, a közüzemi díjak kifizetései 248.237 E Ft-ot tettek ki. Az intézmény az 

épületek egészségügyi festésére biztosított 4.167 E Ft keretösszeget felhasználta.   
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Felhalmozási célú kiadásokra 24.767 E Ft-ot költött az intézmény. A beruházási 

kiadások keretein belül elsősorban nagy értékű tárgyi eszközök vásárlására, valamint 

új beruházások megvalósítására került sor (pl. főzőüst és burgonyakoptató, Hamvas 

Béla Könyvtár klímaberendezés beszerzés, Kazinczy Közösségi Ház távfelügyelet 

kialakítás, „Őszirózsa” Idősek Klub kocsi feljáró kialakítása). 

Felújítások 13.705 E Ft értékben történtek, főleg a VISZ kezelésében lévő intézményi 

épületek vonatkozásában (pl. Tündérkert, Bóbita, Vásárhelyi Óvoda 

szalagparkettázása, tanműhely kialakítása, felújítása, Napközi Otthonos Óvoda 

nyílászáró és burkolat felújítás).  

A felhalmozási kiadások maradványa 34.291 E Ft, melyből 8.000 E Ft a Derkovits 

Kulturális Központ épületének villamoshálózat felújítása, a Turinform Iroda 

átalakítása 142 E Ft, valamint bábcsoport részére raktár kialakítására biztosított 

fedezet összege 203 E Ft.  A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatának, valamint a központi irányításának a Kazinczy Közösségi 

Házba történő költöztetése 12.928 E Ft, az Eötvös épület tornaterem tetőszigetelése 

1.500 E Ft. A szerződéskötések megtörténtek, a munkálatok befejezésére 2013. évben 

kerül sor.  

2012 évben elkészült a Tiszaújvárosi Járási Tankerületnek a Kazinczy Közösségi 

Házban történő kialakítása, amelyre a jóváhagyott keret 970 E Ft, a NAV 

ügyfélszolgálat kialakítása 5.286 E Ft-ért, viszont a kifizetések áthúzódnak 2013. évre. 

 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ biztosítja városunkban a szociális 

alapellátást és a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szakosított ellátást, 

valamint a bölcsődei ellátást és a gyermekjóléti szolgáltatást. 

Az intézmény által működtetett valamennyi szolgáltatás – a Hajléktalanok Átmeneti 

Szállása az Ezüsthíd Gondozóház, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

kivételével – a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok körébe tartozik. A 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére az intézmény 2012. december 31. 

napjáig rendelkezett finanszírozási szerződéssel, ami a következő fél évre 

meghosszabbításra került. A rendszer működtetése a jövőben az állam által ellátott 

feladatok körébe kerül. A házi segítségnyújtás és a családsegítő szolgálat határozatlan 
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idejű működési engedélyéhez a Képviselő-testület 2012. év során biztosította a 

szükséges alkalmazotti létszámot, így minden szakmai egység határozatlan időre szóló 

működési engedéllyel rendelkezik. 

 

Az intézmény bölcsődei szakmai egységében 108 férőhely állt az igénybevevők 

rendelkezésére. A Képviselő-testület döntése értelmében 2012-ben megkezdődtek a 

Kazinczy Közösségi Házban az átalakítási munkálatok annak érdekében, hogy a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az intézménynek a központi 

irányítása átköltözhessen.  

Az intézmény álláshelyeinek száma 61 főről a szakképzettségi feltételnek való 

megfelelés érdekében 63 főre növekedett. 

 

Az intézmény működési kiadásai 173.208 E Ft-ot tettek ki. (8. melléklet). Szakmai 

tevékenysége kiegyensúlyozott és stabil volt. Az év folyamán kis értékű tárgyi 

eszközök pótlására (szekrény, szék, ventilátor, vízforraló, laptop táska, kávéfőző, 

műanyagasztal), valamint az elhasználódott, elromlott eszközök karbantartására, 

javítására került sor.  A házi segítségnyújtásban részesülők körében egyre növekszik a 

napi gondozási szükséglet, mert egyre idősebb, egyre elesettebb emberek veszik 

igénybe a szolgáltatást. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a városon kívül a kistérség településein is 

biztosítja az intézmény, melyre Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulástól 1.000 E 

Ft támogatást kapott.  

 

Az oktatási-nevelési intézményekben az alapító okiratokban foglalt feladatok 

ellátásához, a színvonalas szakmai munka folytatásához szükséges feltételeket az 

intézményi költségvetések és a meghatározott célra adott támogatások biztosították 

2012-ben. Jelentős változás ment végbe az alapfokú oktatást biztosító intézményben 

azzal, hogy 2012. július 1-jével megszűnt a Vásárhelyi Pál Iskola Dózsa György utcai 

telephelye, a tiszaszederkényi tanulók a városi iskolai telephelyeken kerültek 

elhelyezésre. Továbbá 2012. szeptember 1-jével a Kazinczy Ferenc Iskola telephely a 

Tiszaújvárosi Református Egyházközség fenntartásába került, és megkezdte 
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működését a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola. A nemzeti köznevelésről 

szóló törvény értelmében 2012. december 31-ig volt önkormányzati fenntartású a 

Tiszaújvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és az 

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, 2013. január 1-jétől a két 

intézmény állami fenntartásba került. Az átadás-átvétel folyamata a hatályos 

rendelkezések szerint zajlott le, illetve zárul 2013. május 31-én. 

 

Az ellátást jellemző mutatószámok a következők szerint alakultak az utóbbi években: 

 2010/2011. 2011/2012. 2012/2013. 

Óvodai nevelésben résztvevő gyermekek 

száma 

675 662 658 

Óvodai Csoportok száma 28 29 29 

Alapfokú oktatásban résztvevő tanulók száma 1.682 1.636 1.248 

Osztályok száma 79 78 61 

Középiskolai oktatásban résztvevő tanulók 

száma 

1.386 1.376 1.328 

Osztályok száma 57 57 55 

Kollégiumban elhelyezett tanulók száma 83 74 75 

Felnőtt oktatásban résztvevők száma 56 34 46 

 

 

A Napközi Otthonos Óvoda (9. melléklet) az óvodás korú gyermekek nevelését 5 

telephelyen végezte, a feladatellátáshoz a szükséges eszközök, berendezések 

rendelkezésre álltak. 

Valamennyi óvodás gyermek számára az egészséges életmódra nevelés feltételei, - a 

tornaszobák, a játszóudvarok, illetve az udvari játék elemek, továbbá a 

nagycsoportosok vízhez szoktató programja - biztosítottak. Több telephelyen sószoba, 

sófal került kialakításra, adományból bővült a kültéri játékelemek száma. A sajátos 

nevelési igényű gyermekek integrált neveléséhez a feltételek rendelkezésre álltak. A 

START csoportban a gyermekek számára fejlesztő pedagógiai felkészítés zajlott. 

A 2012. évben a csoportok részére játék és szakmai anyag beszerzésére került sor.  
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Személyi jellegű kifizetéseinek összege 214.228 E Ft, melyet 56.561 E Ft járulék 

terhelt.  

A dologi kiadások összege 12.056 E Ft, melyből legjelentősebb tétel a 

készletbeszerzés. Az intézmény gépeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak 

folyamatos használata igényli a megfelelő karbantartást, felújítást, amely fontos a 

biztonságos működéshez (textília, szőnyeg, porszívó, mosógép, vasaló, vasalódeszka 

stb.).  

Felhalmozási kiadásainak összege 3.012 E Ft, melyből 2.706 E Ft-ot udvari játékok 

beszerzése fordított, továbbá ágytartó szekrény, ügyviteli és számítástechnikai 

eszközök beszerzése 306 E Ft összegben történt. Álláshelyeinek száma az év során 

nem változott, 95 fő. 

 

A Tiszaújvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai 

Szakszolgálat (10. melléklet) álláshelyeinek száma 208 főről 34 fővel csökkent a 

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola kiszervezése miatt, így álláshelyeinek 

száma 174 főre változott az átszervezés eredményeként.  

2012. október 1-jén 61 osztályban összesen 1.248 diák tanult, így elmondható, hogy az 

előző évhez képest jelentős mértékben csökkent a tanulók létszáma, ami elsősorban az 

intézményátszervezésből következett.   

Az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott emelt szintű oktatási 

programok, az előnyprogram és a magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat személyi és 

tárgyi feltételei rendelkezésre álltak. Az intézményben kiemelt figyelmet fordítottak a 

tehetséggondozásra, a versenyeken történő megmérettetésekre és a 

hátránykompenzálásra is. A két tanítási nyelvű tagozaton több tanuló sikeres alap és 

középfokú nyelvvizsgát tett.   

A Vándor Sándor Zeneiskolában biztosított zeneművészeti oktatásban 6 tanszakon (13 

főtárgy) 276 növendék vett részt. A Mérei Ferenc Pedagógiai Szakszolgálat a tanév 

során a város és a kistérség településein logopédiai ellátást, nevelési tanácsadást, 

pályaválasztási tanácsadást és gyógytestnevelést biztosított. 

A Tehetséggondozó műhelyek működését (pályázat fenntartási időszaka) 

önkormányzati támogatásból biztosította az intézmény. 
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Az intézmény működési költségvetésének kiadásai 696.117 E Ft-ot tettek ki. Az iskola 

költségvetési szervektől, különböző támogatóktól 27.453 E Ft-ot vett át. Tiszaújváros 

Kistérség Többcélú Társulástól kapott támogatás összege 25.482  

E Ft, mely a kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására és szakmai 

szolgáltatásokra szolgált. Drogprevenciós programra, útravaló ösztöndíjra 

alapítványoktól, minisztériumtól nyert el forrásokat.  

Az önkormányzat által biztosított forrásból iskolatáblát, hangfalat, DVD lejátszót, 

pénzkazettát, asztalt, széket, az oktatáshoz szükséges eszközöket (földgömb, ásvány 

gyűjtemény) vásárolt az intézmény. Működési célú pénzeszköz átadásként az 3.300 E 

Ft-ot adott át a diáksport egyesülete számára. 

Felhalmozási kiadásainak összege 2.039 E Ft, melyből 1.268 E Ft összegű az 

informatikai normatívából beszerzett eszközök, 755 E Ft a Kazinczy Ferenc Iskolába 

vásárolt fénymásoló gép értéke. 

 

Az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (11. melléklet) 

képzési struktúrájában az előző évekhez képest nem történt változás, gimnáziumi, 

szakközépiskolai, szakiskolai nappali rendszerű képzés, valamint kollégiumi ellátás 

folyt. A fenntartói döntésnek megfelelően négy évfolyamos emelt szintű angol és 

informatikai képzés, nyelvi előkészítő oktatás, hat és négy évfolyamos gimnáziumi 

képzés zajlott. A szakközépiskolai osztályokban tanulók, illetve a szakiskola tanulói 

négy szakképesítésből választhattak az érettségi, illetve a 10. osztály elvégzését 

követően. Az iskola tanulói a területi és országos tanulmányi és sport versenyeken 

eredményesen szerepeltek.  Az intézmény engedélyezett létszámkerete az év során 1 

fővel csökkent, 141 álláshelyre változott. 

Az intézményben működési költségvetés kiadásai 561.480 E Ft-ot tettek ki, mely a 

módosított előirányzat 98,91%-a.  Az iskola költségvetési szervektől, alapítványoktól 

47.236 E Ft-ot realizált, amely szakképzés céljaira, tanulmányi ösztöndíjakra fordított.   

 

Működési célú pénzeszköz átadásként az intézmény 4.450 E Ft-ot adott át a diáksport 

egyesülete számára.  
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Felhalmozási kiadásai 21.803 E Ft-ot tettek ki, melyből 19.436 E Ft volt a szakképzési 

hozzájárulásból, 785 E Ft az informatikai normatívából beszerzett értéke, 507 E Ft-ból 

az intézmény fénymásoló gépet vásárolt. 

 

A Derkovits Kulturális Központ (12. melléklet) létszámkerete 2012. december 31-én 

30 fő volt.  

Székhelyén kívül a Tiszaszederkényi Művelődési Házban, a Hamvas Béla Városi 

Könyvtárban és a két fiókkönyvtárában, a Városi Kiállítóteremben, a Helytörténeti 

Gyűjteményben, valamint a „Villa Scederkyn” Tájházban lévő szolgáltató 

részlegeiben látja el közművelődési és közgyűjteményi feladatait. Az intézmény az év 

során a városi nagyrendezvények mellett számos saját programot, kiállításokat, 

színházi előadásokat, kreatív és interaktív programokat valósított meg. A Hamvas Béla 

Városi Könyvtár, illetve a tiszaszederkényi fiókkönyvtár nyilvános könyvtári 

szolgáltatásokat végez városunkban, továbbá a tiszaszederkényi városrész 

iskolakönyvtári feladatait is ellátta 2012. június 30-ig, illetve 2012. december 31-ig 

mozgókönyvtári szolgáltató centrumként működött, melynek keretei között, a 

Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásához tartozó 11 településen könyvtári 

feladatokat látott el.  

A kulturális területet érintőn két Európai Uniós pályázat került benyújtásra és 

támogatásra 2012. évben, nevezetesen a Múzeumok Mindenkinek konstrukció 

keretében a „Szederkényi Útravaló a tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény oktatási 

és szabadidős tevékenységei” című pályázat, valamint  „A Humánerőforrás fejlesztés 

Tiszaújváros, Polgár, Alsózsolca kulturális intézményeiben a közoktatás és az életen át 

tartó tanulás támogatására kialakított szolgáltatások fejlesztése, bővítése érdekében „ 

című pályázat.  

Különböző költségvetési és nonprofit szervezetektől 13.855 E Ft támogatást kapott, 

melyből legjelentősebb tétel a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulástól 

mozgókönyvtári feladatok ellátására kapott 8.800 E Ft. 

2012-ben beszerzésekre és felújításokra 3.209 E Ft-ot fordított. Beszerzésre kerültek a 

Hamvas Béla Városi Könyvtárba dolgozói számítógépek és vonalkód olvasók, a 

Derkovits Kulturális Központba egy notebook, valamint egy nagy értékű hangszer. 
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Gránit emléktábla készült a Hősi Emlékműre Tiszaszederkénybe. A volt Tourinform 

Iroda helyiségét az intézmény próbateremként és raktárként használatba kapta, a 

próbák megkezdéséhez szükséges ruhafogas, illetve polcrendszer beszerzésre került. A 

számítástechnikai eszközöket és a hangszereket szükség szerint folyamatosan 

karbantartatják, ha szükséges javítatják. 

 

A Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet (13. melléklet) komplex ellátást nyújt, mely 

magában foglalja a betegségmegelőzést, egészségmegőrző szolgáltatásokat, az 

egészséges életmódot célzó tevékenységeket, az egészségügyi alap- és szakellátásokat 

és az utógondozást is. 

Az intézmény kettős finanszírozású, egyrészt a működési kiadásokat az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a lejelentett teljesítmények alapján 

finanszírozza, másrészt Tiszaújváros Önkormányzata nyújt támogatást a zavartalan 

működéshez. 

 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi 

feltételek 2012. június 15. napjától teljes körű áttekintésre kerültek. A 

„minimumrendeletben” rögzített elvárások teljesítése, a megfelelő színvonalú 

egészségügyi ellátás biztosítása érdekében Tiszaújváros Város Önkormányzata az 

alapellátás tekintetében megteremtette a feltételeket a jogszabály szerinti működéshez, 

valamint további önkormányzati forrás biztosítását igényli a szakellátás 

minimumfeltételeknek való megfelelése is 2013-ban.  

A helyi önkormányzatok ügyeleti ellátásra 3.593 E Ft-ot adtak át, míg a B.-A.-Z.- 

Megyei Kormányhivatal a közfoglalkoztatott dolgozók foglalkoztatását 338 E Ft-tal 

támogatta.  

 

Az intézmény az egészségügyi alapellátás és szakellátás működtetésére 708.293 E Ft-

ot költött. 

A személyi juttatások módosított előirányzata 258.286 E Ft, melynek teljesítése 2012. 

december 31-ig 258.189 E Ft. Az egészségügyben dogozók számára 2012. évben 
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bérfejlesztésre került sor visszamenőleges hatállyal, melynek fedezetét az OEP 

biztosította. 

A dologi kiadások módosított előirányzata 432.948 E Ft. A kiadások teljesítése 88,45 

%-os, összege 382.961 E Ft. A készletbeszerzésekre 52.219 E Ft-ot fizetett ki az 

intézmény, elsősorban gyógyszer, kötszer beszerzésre. Az előző évhez képest csökkent 

a laboratóriumban ellátott esetek száma és ezzel együtt a vizsgálatokhoz szükséges 

szakmai anyag beszerzése.  

 

A szolgáltatási kiadásokra 292.644 E Ft került kifizetésre,  a felújítást követően az „A” 

épületrész üzemeltetési kiadásai jelentősen megnövekedtek (pl. a központi klimatizálás  

az áramfogyasztást jelentősen megnövelte). Karbantartásra, javításokra 5.481 E Ft 

került kifizetésre, több esetben kellett javíttatni a fiziko- és balneoterápiás 

berendezéseket, szakmai eszközöket is. A vállalkozó orvosok részére kifizetett díjak 

összege 184.383 E Ft.  

 
Felhalmozási kiadásokra 12.102 E Ft-ot költött az intézmény, melyből a 

Rendelőintézet „B” és „C” épület homlokzatának felújítása 8.384 E Ft, a minimum 

követelményeknek való megfelelés miatti felújítások értéke 1.815 E Ft. A beruházási 

kiadásokra 1.903 E Ft került kifizetésre. Legnagyobb tétel a tüdőszűrő leletek 

értékelése távoli eléréssel, összege 1.180 E Ft. Ultrahang készülékre 11.174 E Ft került 

jóváhagyásra, mely beszerzés áthúzódik 2013. évre. 

 

1.5. Egyéb működési kiadások  

 
Szociálpolitikai ellátások 

 

Szociálpolitikai ellátások módosított előirányzata 411.687 E Ft, melyből 373.676 E Ft 

került kifizetésre. A teljesített kifizetések aránya Önkormányzati szinten a módosított 

előirányzathoz viszonyítva 90,77%. Helyi rendelet alapján az önkormányzatnál 

kifizetésre került 209.315 E Ft, a Polgármesteri Hivatalban jegyzői hatáskörben 

folyósított szociális ellátás 164.361 E Ft (16. melléklet).  
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Az előirányzatok felhasználása a támogatási célokhoz igazodva, az elmúlt évek 

gyakorlatának megfelelően alakult.  

A lakásfenntartási támogatás rendszerét a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2012. április 1. napjával módosította, ennek 

alapján a helyi lakásfenntartási támogatás folyósítása március 31. napjával 

megszűntetésre került. A normatív lakásfenntartási támogatás tervezése - a korábbi 

gyakorlat alapján - történt, így az előirányzat összege 49.406 E Ft-ban került 

meghatározásra.  A tervezés időpontjában a Polgármesteri Hivatal becsült adatokkal 

dolgozott a kérelmezők számának, és az átlagos támogatási összegnek a 

meghatározása során. Mivel a tervezettnél kevesebben lettek jogosultak az ellátásra, az 

év során felhasznált összeg csak 32.053 E Ft, mely 64,27 %-os teljesítést 

eredményezett. A természetbeni ellátásként 664 fő részére került megállapításra 

támogatás. 

 

Az adósságcsökkentési támogatásnál a kérelmezők számának emelkedése miatt az 

előirányzat 24.735 E Ft-tal történő kiegészítésére volt szükség. 2012. január 1. napjától 

szigorúbb lett az adósságkezelés igénybevételének feltételrendszere, ennek okán 

jelentősen megemelkedtek a kérelmezői igények. A közüzemi hátralékkal rendelkező 

háztartások közül 2012. évben 214 háztartás esetén zárult le eredményesen az 

adósságkezelés. Ezeknél a családoknál sikerült a kintlévőségek nagy részét rendezni, 

így megélhetési gondjaik ideiglenesen enyhülhettek.   

 

Az átmeneti segély előirányzatának 3.000 E Ft-tal történő megemelését indokolta az, 

hogy december hónapban a legrászorultabb réteg számára az önkormányzat 

természetbeni támogatást nyújtott a tűzifa beszerzéshez. Ez 120 családok érintett, akik 

számára alkalmanként 8 q fa kiszállításáról gondoskodott a hivatal.  

A rendszeres szociális segély előirányzata 1.500 E Ft-tal került kiegészítésre, valamint 

a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata 4.500 E Ft-tal, mivel az ellátotti 

létszám a költségevetésben tervezethez képest emelkedett. Ennek oka, hogy 2013. 

január 1. napjától változott a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételrendszere, 

valamint a munkanélküli ellátás megszűnését követően kevesebben tudtak 
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elhelyezkedni a munkaerő-piacon, így az ő számukra foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás került megállapításra (támogatásban átlagosan 329 fő részesült). 

 

A rendkívüli pénzellátások tekintetében a felhasználás 80 és 100% között alakult. 

Átmeneti segélyben összesen 1.403 fő részesült (2.435 esetben), ebből 371 fő 

természetbeni ellátás formájában kapott támogatást elsősorban közüzemi hátralékok 

kiegyenlítése céljából. A felhasználás 99,77%-os volt. Gyógyszertámogatás 267 fő 

részére 528 esetben került megállapításra, mivel az emelkedő gyógyszerárak miatt a 

támogatás iránt folyamatosan nőtt az igény. 

 

Nem került felhasználásra a köztemetés előirányzata, mivel ilyen típusú ellátás az 

elmúlt évben nem került megállapításra.  

 

Viszonylag kevés kérelem érkezett a táboroztatási támogatás igénylése kapcsán, így a 

felhasználás csak 35,58%-os volt. Valószínűsíthető, hogy a táboroztatási kedvet 

befolyásolja a családok anyagi helyzete.  

 

Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás  
  

A működési célú pénzmaradvány átadás 55.869 E Ft, mely a Tiszaújváros Város 

Önkormányzat által átadott működési célú intézményi alulfinanszírozásból (51.249 E 

Ft) és az intézmények által visszaadott működési célú intézményi elvonásból (4.620 E 

Ft) ered. 

 

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül 
 

Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 725.952 E Ft, ebből Tiszaújváros 

Város Önkormányzatának kifizetése 718.185 E Ft, melyet részletesen a 15. melléklet 

tartalmaz. Az intézmények 7.767 E Ft-ot adtak át államháztartáson kívüli 

szervezeteknek. 
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Az Önkormányzat 2012-ben is támogatott egyesületeket, alapítványokat, civil 

szervezeteket, egyházakat. A támogatáson keresztül az oktatás, a kultúra, az 

egészségügy, az igazgatás és a sport területén önként vállalt feladatokat látott el. 

Kötelező feladata a parkfenntartás, közterületek fenntartása, kommunális ellátás, mely 

a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. támogatása révén valósult meg. 

A Képviselő-testület a város kiemelt sportegyesületei működéséhez támogatást 

nyújtott és biztosította a sportlétesítmények használatát a sportszervezetek, az alap- és 

középfokú oktatási intézmények és a városlakók számára, ezzel elősegítve a 

sportkoncepcióból adódó feladatok teljesítését. A Triatlon Világkupa 

megrendezésének támogatása nemzetközi ismertséget biztosít a város részére.  Ezen 

kiadások összege 190.422 E Ft, amely 51.584 E Ft-tal haladja meg a 2011. évet. A 

növekedés oka, hogy a sportegyesületek részére 2012. év december hónapban 

kifizetésre került a 2013. január és február hónapra megelőlegezett működési 

támogatás és létesítmény használati díj összege. 

 

A Tiszújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közhasznúsági szerződés alapján 

egészségmegőrzést, gyógyító-, rehabilitációs tevékenységet, sport-kulturális 

tevékenységet lát el, ennek érdekében üzemelteti a Sportcentrumot, a Városi 

Tanuszodát, a Tiszaszederkényi tornatermet és sportudvart, melyre 96.856 E Ft 

támogatást biztosított az önkormányzat. 

 

Az intézményeknél az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

3.300 E Ft-os, az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 4.450 E 

Ft-os Diáksport Egyesület részére történő kifizetése, 10 E Ft a Tiszaújváros Városi 

Rendelőintézet Kardiometebolikus Alapítvány támogatása, valamint a VISZ-nél 

„Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványtól kapott támogatás fel nem használt 7 E Ft-os 

összegének visszautalása jelenik meg. 

 

Működési célú támogatásértékű kiadás 
 

A működési célú támogatásértékű kiadások összege 52.646 E Ft, melyből 36.238 E Ft 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának kifizetése. A Bursa Hungarica pályázatra 
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5.075 E Ft, az éjszakai járőrszolgálat támogatására 9.600 E Ft, Országos 

Mentőszolgálat támogatására 500 E Ft, a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása I. 

félévi tagdíjára 5.380 E Ft. A nemzetiségi önkormányzatok támogatására 4.978 E Ft, a 

Suli-zsaru program támogatására 400 E Ft, az Önkormányzati Tűzoltóság 

pénzmaradványának átadására 10.178 E Ft, a házi segítségnyújtás támogatás 

visszautalására 125 E Ft, drogprevenciós pályázati támogatás visszautalására 2 E Ft 

került átadásra.  

Az intézmények kifizetései összesen 16.408 E Ft-ot tettek ki.  Teljesítésként az 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tiszaújváros Kistérség 

Többcélú Társulástól szakszolgálat működtetésére kapott 1.395 E Ft, valamint 

Wekerle Sándor Alapkezelőtől Útravaló ösztöndíjra kapott 70 E Ft fel nem használt 

támogatásának visszautalása jelenik meg. A VISZ az Eötvös József Gimnázium, 

Szakképző Iskola és Kollégium részére fizetett ki 13.961 E Ft-ot szakképzési 

hozzájárulás rendezése címén, az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és 

Kollégium Útravaló ösztöndíjra kapott 92 E Ft fel nem használt támogatását 

visszautalta, valamint a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Mezőkövesd 

Rendelőintézet konzorciumi tagnak átutalt 890 E Ft képzési támogatást. 

 

Kamatkiadások 
 

A kamatkiadások előirányzata 39.884 E Ft, teljesítése 25.975 E Ft (65,13%). Itt kerül 

elszámolásra a Tiszaújvárosi Városi Rendelőintézet felújításához kapcsolódó hitel 

kamata (14.619 E Ft), a 2005. évben felvett infrastruktúra fejlesztési hitel kamata 

(10.487 E Ft), valamint a seprős felépítmény lízingdíj utáni kamata (869 E Ft).  

 

Egyéb pénzbeli juttatások 
 

Az egyéb pénzbeli juttatások teljesítése 4.242 E Ft, mely a korengedményes 

nyugdíjazások miatti kifizetéseket tartalmazza.   
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2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 

 

A felhalmozási költségvetés kiadásai összege az elmúlt évben 364.149 E Ft. 

Önkormányzati szinten a rendelkezésre álló előirányzat csak 67,51 %-a teljesült (1.2. 

melléklet). 

 

2.1. Intézményi beruházási kiadások 

 

Az önkormányzati szintű intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata 

234.130 E Ft, melyből 138.991 E Ft teljesült (59,36%). 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzata 87.177 E Ft-ot fizetett ki beruházásokra az év 

során.  

A műszaki tervezés előirányzata 32.736 E Ft, melyből a teljesítés 10.845 E Ft 

(33,13%) volt. Kifizetésre került többek között a 2011. évről áthúzódó közigazgatási 

területről légi fotó készítésére 631 E Ft, a város északkeleti részének 

csapadékelvezetésére vonatkozó terv készítésére 826 E Ft, a Derkovits Kulturális 

Központ épületének villamossági kiviteli terve 826 E Ft, valamint Tiszaújváros 

Szabályozási Tervének módosítása miatt összesen 7.570 E Ft.  

 

Az Informatikai hardver-szoftver beszerzésekre 6.539 E Ft került kifizetésre (Tisza 

Média Kft. részére szerver, önkormányzati képviselők részére számítástechnikai 

eszközök, optikai hálózat átalakítása, integrált pénzügyi, gazdasági rendszer 

bevezetéséhez szoftver, illetve hardver beszerzések stb). 

 

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. részére összesen 16.514 E Ft értékben 

kerültek beszerzésre és átadásra eszközök. A TiszaSzolg 2004 Kft.-től a karbantartási 

feladatok ellátásához szükséges nagyértékű tárgyi eszközök 13.827 E Ft, valamint a 

Képviselő-testület XI/370/2012. 62/Ökt. határozat 5./ pontjának 6. alpontja szerinti 

nagyértékű tárgyi eszközök közül 2 db STIHL fűkasza 480 E Ft, szökőkút szivattyú 

szekrény felújítása 572 E Ft, csavarozó készlet 300 E Ft, rotációs kapa 241 E Ft, 
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áramfejlesztő 362 E Ft, magasnyomású mosóberendezés 472 E Ft, függesztett tárcsa 

260 E Ft értékben. 

 

A Hajdú tér út- és parkoló építés, valamint a Városi Rendelőintézet parkoló bővítés II. 

ütem kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződések 

megkötésre kerültek, a kivitelezés áthúzódik 2013. évre.  

 

A kutyafuttató kialakítása elkészült, a kivitelezés bruttó díja 2.256 E Ft.  

 

Elkészült a csapadékvíz elvezetés a Bólyai köz 1-15. számú lakóépületek között, a 

kivitelezés összköltsége 4.952 E Ft. 

 

A Tisza Média Kft. részére a Képviselő-testület XI/528-28/2012. 121/Ökt. határozat 

10./ pontja szerinti eszközök beszerzésre kerültek, melynek bruttó bekerülési díja 

6.992 E Ft.  

 

A 35. számú főút melletti kerékpárút és az Örösi út melletti járda összekötőszakasz 

meghosszabbítása elkészült, a kivitelezés bruttó díja 1.800 E Ft.  

 

A Tiszapart városrészben megvalósult a közkút létesítése 883 E Ft értékben.  

 

Tiszaszederkényben a Bocskai utca csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési 

engedélyeztetése folyamatban van. A kivitelezésre 2013-ban kerül sor.  

 

Urnafal építésére vonatkozó pályázati kiírás 2012-ben eredménytelenül zárult, ezért 

csak 2013-ban kerül sor az újbóli pályáztatásra, valamint a kivitelezésre. 

Megvalósult az egynapos sebészetre szünetmentes áramforrás biztosítása, a kivitelezés 

bruttó díja 1.391 E Ft.  

 

A Magiszter iskolai szoftver felhasználói jogdíjára 2.246 E Ft került kifizetésre.  
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Összesen 7 db kiemelt gyalogátkelőhely létesült a Szederkényi, az Örösi és a Szent 

István úton, melyek kivitelezési díja 16.223 E Ft. Megvalósult a Lévai úti kerékpárút 

kialakítása 9.990 E Ft értékben. 

 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatának, valamint a központi irányításnak a Kazinczy Közösségi Házba történő 

költöztetéséhez szükséges munkálatok közül az informatikai hálózat kialakítására 

vonatkozó szerződéskötés 647 E Ft bruttó értékben megtörtént, azonban a kivitelezés, 

illetve a számla kifizetése áthúzódik 2013. évre. További munkálatokra, így a 

telefonrendszer elemeinek beüzemelésére, programozásra, informatikai eszközök 

újrakonfigurálására, költöztetésre 2013. évben kerül sor. 

 

Az intézmények a 68.413 E Ft előirányzattal szemben 51.814 E Ft-ot fizettek ki 

beruházásokra, melyek az intézményekben a feladatellátást jellemző részben 

intézményenként részletezésre kerültek.  

 

2.2. Felújítások kiadásai 

 

A felújítási kiadások módosított előirányzata 129.819 E Ft, melyből 67.386 E Ft 

teljesült (51,91%).  

Az Örösi út és a Tesco áruház közötti járdaépítés kivitelezésére nem kerül sor, mivel a 

Tesco áruház beruházási igazgatósága nem járult hozzá az építési költségekhez. 

 

A Szent István úton a 35. számú főút és a Bartók Béla út közötti járda felújítása 

elkészült. A kivitelezés bruttó díja 4.648 E Ft. A Tiszapart városrészben a járdaépítés- 

és felújítás folytatása is elkészült 2.668 E Ft értékben.  

 

A Tompa Mihály utca útburkolat felújítása közbeszerzési eljárás újból kiírásra került. 

A nyertes vállalkozással megkötött szerződés szerint a munka ellenértéke bruttó 

14.923 E Ft. A kivitelezés befejezési határideje 2013. május 4. 
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5 db köztéri műalkotás felújítására került sor 1.400 E Ft-ért az idei évben.  

 

Megvalósult a tiszaszederkényi tornaterem és sportudvar felújítása 5.073 E Ft 

értékben, a tetőszigetelési munkák azonban áthúzódnak 2013-ra.  

 

A Szent István út 1-11. szám mögötti épület járdaburkolat felújítására vonatkozó 

szerződés bruttó 9.715 E Ft értékben megkötésre került, a munka befejeződött, 

azonban a számla kifizetése áthúzódik 2013. évre. 

 

Az intézmények az 83.347 E Ft előirányzattal szemben 50.251 E Ft-ot fizettek ki 

felújításokra. Elkészült a Városi Rendelőintézet „B” és „C” épület homlokzat felújítása 

8.384 E Ft, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítása 19.419 E Ft 

értékben. A további felújítások az intézményekben a feladatellátást jellemző részben 

intézményenként részletezésre kerültek. 

 

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 1.116 E Ft, mely Tiszaújváros Város 

Önkormányzata által átadott felhalmozási célú intézményi alulfinanszírozásból ered. 
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Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül 

 

Az államháztartáson kívülre átadott 130.059 E Ft Tiszaújváros Város Önkormányzata 

kifizetése, melyet részletesen a 15. melléklet tartalmaz.  

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

program keretén belül történő lakóépület felújítás érdekében közös finanszírozás 

megvalósítására. Információink szerint 6 társasház nyert az állam részéről támogatást, 

melyből 5 társasház a munkát 2012-ben be is fejezte, a műszaki átadás megtörtént, így 

kifizetésre került az önkormányzati támogatási rész 106.278 E Ft összegben. Egy 

társasház esetében a műszaki átadás és a támogatás kifizetése áthúzódik 2013. évre. 

A lakóépületek energiakorszerűsítését célzó helyi lakóközösségi támogatás 

előirányzata 6.548 E Ft, melyből 5.948 E Ft került kiutalásra, 600 E Ft támogatás 

kiutalására 2013-ban kerül sor.  

A Képviselő-testület XI/15-2/2012. 40/Ökt. határozat 4./ pontja szerint a Sportcentrum 

uszodájában a melegvíz- és recirkulációs rendszer felújítására 2.071 E Ft, valamint a 

XI/370/2012. 62/Ökt. határozat 5./ pontjának 3. alpontja szerint a Sportcentrumban 

végrehajtandó felújítási munkákra 5.000 E Ft támogatás a Tiszaújvárosi Sport-Park 

Nonprofit Kft. részére átadásra került. 

A Képviselő-testület XI/499-15/2012. 86/Ökt. határozat 6./ pontja szerinti döntésnek 

megfelelően a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola mini stadionjának felépítéséhez 

1.000 E Ft támogatás került átutalásra.  

A Képviselő-testület XI/449-15/2012. 86/Ökt. határozat 18./ pontja szerint a 

Tiszaújvárosi Református Egyházközség részére a nyilvántartott kölcsön rendezésére 

vonatkozó megállapodás megkötésre került, mely szerint a 9.444 E Ft pénzeszköz 

átadása rendeződött.  

 

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 

 

A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások előirányzata és teljesítése 97 E Ft, mely 

az előző évi környezetvédelmi bírság bevétel 50%-nak átadása a környező 

településeknek.  
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Pénzügyi befektetések kiadásai 

 

A pénzügyi befektetések kiadásai előirányzata és teljesítése is 26.500 E Ft. A 

Képviselő-testület a XI/532-14/2011. 203/Ökt. határozatában döntött arról, hogy a 

Tisza Média Kft. székhelyének megvásárlására törzstőke emelés formájában biztosít 

fedezetet. 

 

3. Kölcsönök 

 

A Képviselő-testület a X/233-21/2012. 72/Ökt. határozat 2.q./ pontjában döntött a 

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola részére 64.000 E Ft rövidlejáratú 

kölcsön nyújtásáról (a kölcsön teljes összege visszafizetésre is került 2012. december 

31-ig). Felhalmozási célú kölcsön nyújtására 19.650 E Ft áll rendelkezésre, mely az 

első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása, az év folyamán mindössze 14 fő 

részére 9.400 E Ft került kiutalásra.  

 

4. Tartalékok 

 

A tartalékok (3. melléklet) módosított előirányzata 334.105 E Ft, melyből az általános 

tartalék előirányzata 118.481 E Ft, az egyéb céltartalékoké pedig 215.624 E Ft. 

Az egyéb céltartalékok közül a pályázati önrész céltartaléka 17.785 E Ft. A szakmai és 

informatikai feladatok céltartaléka 308 E Ft, valamint az intézmények, gazdasági 

társaságok részére beszerzések, beruházások, felújítások céltartaléka 8.449 E Ft. A 

vízi-közmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka 105.000 E Ft, 

valamint a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásának megszűnése kapcsán képzett 

céltartalék 84.082 E Ft. 

 

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 

 

A finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai -106.262 E Ft. A kedvezményes 

kamatozású infrastruktúra fejlesztési hitel törlesztése 44.514 E Ft. Egyéb 
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finanszírozási kiadások között (melynek összege -150.776 E Ft) szerepelnek a függő, 

átfutó, továbbadási célú kiadások, melyből a legjelentősebb tétel a december végén 

kifizetett nettó illetmények év eleji rendezéséből ered. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások 
 

 

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása 

 

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2012. január 1-jén 653.561  

E Ft volt. Bevételként – a 2011. évi pénzmaradványon kívül – 6.582.153 E Ft került 

elszámolásra. Az év folyamán 6.300.984 E Ft kifizetését követően a 2012. december 

31-i záró pénzkészlet 934.730 E Ft (8. tájékoztató tábla).  

 

Többéves kihatással járó döntések 

 

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú 

kötelezettségek összege 4.942.446 E Ft. A működési célú kötelezettségek az előző 

évekről áthúzódó kötelezettségek. 

Az önkormányzat hitelállománya – a konszolidációt még figyelmen kívül hagyva – 

összesen 2012. december 31-én 1.013.967 E Ft. 

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2013. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat 

és munkákat mutattuk ki.  

Az önkormányzatnak 2012. december 31. napjával 514.800 E Ft kezességvállalása 

volt a TiszaSzolg 2004 Kft. által a szennyvíztelep rekonstrukciójához felvett hitelhez 

kapcsolódóan, azonban 2013. január 1. napjával a hitelből eredő kötelezettségek a 

törvény erejénél fogva átszáll az önkormányzatra, így a kezességvállalás megszűnik. A 

korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. 

Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.  
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Közvetett támogatások 
 

A közvetett támogatások tényleges összege 481.135 E Ft, mely a következő 

jogcímeken jelentkezett (5. tájékoztató tábla): 

• Építményadóból biztosított kedvezmény 447.015 E Ft 

• Iparűzési adóból biztosított kedvezmény  24.026 E Ft 

• Gépjárműadóból biztosított kedvezmény 9.669 E Ft 

• Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény 425 E Ft 

Összesen: 481.135 E Ft 

 

Adósság állomány alakulása 

 

2012. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya 

nem volt. A 2012. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi 

szállítói kötelezettségként a mérlegben 52.657 E Ft került kimutatásra, melyből nem 

lejárt 46.166 E Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 6.383 E Ft, 181-360 nap közötti lejáratú 

108 E Ft (4. tájékoztató tábla).  

 

Az intézmények 2012. évi utolsó finanszírozására 2012. december 27-én került sor, 

melyből az eddig beérkezett 2012. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki. 

Ezt követően még érkeztek 2012. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2013-ban 

kerültek kifizetésre). Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni. 

 

Vagyoni helyzet alakulása 

 

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2012. december 31-én 19.256.847 E Ft, mely 

1,26%-kal (245.502 E Ft-tal) csökkent az előző évhez képest (19. melléklet). 

 

Az immateriális javak állománya 18,28%-kal (12.621 E Ft-tal) csökkent a 2011. 

december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Polgármesteri Hivatalnál és az 
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intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok aktiválása, valamint az 

azt meghaladó amortizáció elszámolása miatt keletkezett.  

 

A tárgyi eszközök állománya 12.114.924 E Ft. 3,10%-os (387.706 E Ft) csökkenést 

mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások 

értéke alacsonyabb a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációnál. 

 

A befektetett pénzügyi eszközök (5.645.561 E Ft) az elmúlt évhez képest 0,43%-kal 

(23.981 E Ft-tal) nőttek.  

 

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései 26.500 E Ft-tal 

nőtt (Tisza Média Kft.), a könyv szerinti értékük 5.499.480 E Ft. Ezen gazdasági 

társaságok (Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Tiszaújvárosi Sport-Park 

Nonprofit Kft.) működéséhez 404.372 E Ft összegben járult hozzá az önkormányzat.  

 

A tartósan adott kölcsönök mérleg szerinti értéke 134.811 E Ft, mely az első lakáshoz 

jutók kölcsönének 73.284 E Ft, Tisza Média Kft. tagi kölcsöne 15.724 E Ft, 

munkáltatói kölcsön 6.370 E Ft, Társasházak és Lakásszövetkezetek Egyesületének 

nyújtott 39.375 E Ft, valamint 58 E Ft egyéb kölcsönállományából tevődik össze.  

Egyéb hosszú lejáratú követelések mérleg szerinti értéke 11.270 E Ft.  

 

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök év végi állománya 7,14%-kal, 24.147 E 

Ft-tal növekedett. A növekedés oka az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

részére megvásárolt és átadott eszközök következménye. 

 

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 1.077.642 E Ft, mely 106.697 E 

Ft-tal, azaz 10,99 %-kal nőtt az előző évhez képest.  

 

A növekedés elsősorban a pénzeszközök 43,02%-os növekedése miatt következett be. 

2012. év végén az önkormányzat értékpapírok állománnyal nem rendelkezett. 
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A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke 18,74% az előző 

évhez képest. 

 

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások miatti követelések vonatkozásában csökkenés 

tapasztalható, ez abszolút összegben 150.776 E Ft, melyből a legjelentősebb tétel 

abból ered, hogy 2011. december végén kifizetésre került, azonban 2012. december 

végén már nem a következő év elején esedékes nettó illetmény. 

 

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül 

nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli 

eszközök) kimutatták. A kimutatásokat terjedelmükre való tekintettel nem csatoljuk, 

azok a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán 

megtekinthetők. 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 

származó kötelezettségek, részesedések alakulása 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségek összes állománya 543.165 E Ft, melyek a következő jogcímeken 

keletkeztek: 

• Szállítókkal szembeni kötelezettségek: 436.441 E Ft 

• Adójellegű kötelezettségek: 36.396 E Ft 

• Munkabér: 32.068 E Ft 

• Rövid lejáratú hitel, alapítói kölcsön: 3.000 E Ft 

• Vevőktől kapott előlegek: 778 E Ft 

• Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 34.482 E Ft 

Összesen: 543.165 E Ft 

 

A részesedések a 7. sz. tájékoztató táblában szereplő tételekből tevődnek össze. 
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Egyszerűsített beszámoló 

 

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B. §-a előírja, hogy az 

egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett önkormányzatok beszámolójukat 

kötelesek közzétenni. Az egyszerűsített beszámolót a 19-22. mellékletek tartalmazzák. 

 

A 20. melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentés szerint a bevételek és 

kiadások módosított előirányzata 7.287.711 E Ft, mely a Képviselő-testület által 2013. 

februárban elfogadott 4/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott 

módosított előirányzati főösszegtől (7.283.126 E Ft) +4.585 E Ft-tal eltér. 

Az eltérés oka az, hogy a Magyar Államkincstártól március első hetében értesültünk, 

hogy az előző évek gyakorlatától eltérően kell a számviteli nyilvántartásban 

szerepeltetni a december havi normatív kötött támogatások elszámolása szerinti 

(+1.122 E Ft), valamint az egyszeri gyermekvédelmi támogatás összegének (3.463 E 

Ft) előirányzat és teljesítés szerinti adatait. Ez utóbbi juttatást a Magyar 

Államkincstártól Erzsébet utalvány formájában kapta meg az Önkormányzat, melyet 

az egyéb központi támogatások soron kell szerepeltetni (az átvett pénzeszközök 

helyett). Mivel ezen előirányzatok és teljesítési adatok az úgynevezett kötelezően 

egyező adatok közé tartoznak, a Magyar Államkincstár részére készített beszámolóban 

az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés szerinti módosított előirányzatok szerepelnek.  

 

Az eltérések az alábbiak szerint mutatkoznak: 

Bevételi oldalon:  

• normatív kötött felhasználású támogatások + 1.122 E Ft 

• egyéb központi támogatások +3.463 E Ft 

összesen: +4.585 E Ft 

Kiadási oldalon:  

• dologi kiadások (kerekítésből adódóan)  + 1 E Ft 

• általános tartalék + 4.584 E Ft 

összesen:  +4.585 E Ft 
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A teljesítési adatokban eltérés nem mutatkozik, mivel a beszámoló benyújtását 

megelőzően azt számvitelileg még rendezni lehetett. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2012. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során 

szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A működés takarékosabbá vált 

mind az önkormányzati intézményeknél, mind az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságoknál. 2012-ben is csak azon beruházások, felújítások megvalósításáról döntött 

a Képviselő-testület, melyek végrehajtása nem okozott, illetve nem okoz likviditási 

gondot az önkormányzat gazdálkodásában. 

 

A takarékosság érdekében az intézményeknél csak a működéshez nélkülözhetetlen 

eszközök, bútorok cseréje történhetett meg. Már 2011 évtől működő polgármesteri 

utasítás szerint minden 50 E Ft feletti eszköz beszerzését előzetes felülvizsgálat, 

egyeztetés előz meg. Az átlátható gazdálkodás érdekében valamennyi nettó 50 E Ft 

feletti beszerzést, szolgáltatás megrendelését nyilvánosan, honlapon történő 

megjelenítéssel pályáztatni kell, mely eljárás lefolytatása egyúttal versenyhelyzetet 

teremt a pályázók számára és így csökkenti költségeinket. Kivételes esetekben a 

közbeszerzési értékhatárig a pályáztatás alól felmentés kérhető. 

 

Az önkormányzathoz tartozó költségvetési intézmények folyamatos kontroll alatt 

álltak, havonta szolgáltattak adatot költségvetésük alakulásáról, melyek elemzése 

alapján, szükség esetén lehetőség volt gyors intézkedéseket megtenni. 

 

2012-ben is érvényesült a városvezetés legfontosabb célja az, hogy a város 

működőképessége biztosított legyen. A felhalmozási kiadásokra csak minimális forrás 

maradt, ezért olyan beruházásokra került csak sor, amelyek nélkülözhetetlenek a 

feladatellátáshoz, illetve olyan felújítások megvalósítására került sor, melyek 

feltétlenül szükségesek az állagmegóváshoz.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)  17. §-a 

értelmében a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 

szabályozás várható következményeit. 

 

Jelen rendelet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 

 

Társadalmi hatások:  

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a 

településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek 

támogatásával az életkörülményeik fenntartása, esetleges javítása valósult meg.   

 

Gazdasági, költségvetési hatások:  

A rendeletben foglaltak gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen 

tartalmazza. 

 

Környezeti hatások:  

A rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

Egészségi következmények:  

A rendeletben foglaltaknak egészségi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A rendeletben foglaltak a beszámoló előkészítését és elfogadását követően további 

adminisztratív feladatot nem jelentenek az intézmények számára.  
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A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a 

polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a költségvetési 

évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A 

képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.  

A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

A rendelet-tervezetet a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 22/2002. (XI.04.) rendelet 41/B. § /1/ bekezdés c) pontja alapján nem kell 

társadalmi egyeztetésre bocsátani. 

 

A rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vettük még a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és hozza meg 

döntését. 

 

Tiszaújváros, 2013. április 8. 

 

 Bráz György 

                                                                                   polgármester 

 


	UB E S Z Á M O L Ó
	Tisztelt Képviselő-testület!
	B E V É T E L E K
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai
	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
	91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

	A közvetett támogatások tényleges összege 481.135 E Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett (5. tájékoztató tábla):


