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Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 

2014. évi költségvetési koncepciója 

Sorszám: IV/1 

Döntéshozatal módja: 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 

Váczi Julianna osztályvezető 

Gazdasági Osztály 

Minősített többség az SZMSZ 

18. § (3) bekezdés a) pontja 

alapján 

Véleményező 

bizottság: 

Valamennyi bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb Előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. április 25-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. január 1-től hatályos 24. § (1) 

bekezdése április 30-ig költségvetési koncepció készítési kötelezettséget ír elő az 

önkormányzatok számára.  

Békés Város Önkormányzatának 2014. évre összeállított költségvetési koncepcióját az 

előterjesztés melléklete szerint terjesztjük a Képviselő-testület elé. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetésünk eddig ismert 

lehetőségeit, a tervezés legfőbb irányelveit tartalmazó költségvetési koncepciónkat az 

előterjesztésben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni. 

 

 

Határozat javaslatok: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési 

koncepciót elfogadja, azzal, hogy teljes körűen felül kell vizsgálni az önkormányzati 

feladatellátás szervezeti struktúráját és meg kell vizsgálni a működtetés 

optimalizálásának lehetőségeit.  

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármesterét és a 

jegyzőjét, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletet a szükséges egyeztetéseket 

követően, az ágazati jogszabályok által meghatározott határidőket betartva terjessze 

a Képviselő-testület elé.  

 

Határidő:       értelem szerint 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

B é k é s, 2013. április 18. 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 
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BBÉÉKKÉÉSS  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTÁÁNNAAKK  

22001144..  ÉÉVVII  

KKÖÖLLTTSSÉÉGGVVEETTÉÉSSII  KKOONNCCEEPPCCIIÓÓJJAA  
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II..  

AA  22001144..  éévvii  kkööllttssééggvveettééssii  kkoonncceeppcciióótt  mmeeggaallaappoozzóó  jjooggsszzaabbáállyyii  kköörrnnyyeezzeett,,  aallaappeellvveekk,,  kkeerreetteekk..  

SSzzookkaattllaann  ééss  úújj  hheellyyzzeett  eelléé  áállllííttjjaa  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkaatt  aazz  áállllaammhháázzttaarrttáássii  ttöörrvvéénnyy  aazzoonn  

rreennddeellkkeezzééssee,,  hhooggyy  mmáárr  áápprriilliissbbaann  mmeegg  kkeellll  ttáárrggyyaallnniiuukk  ééss  jjóóvváá  kkeellll  hhaaggyynniiuukk  aa  kköövveettkkeezzőő  éévvii  

kkööllttssééggvveettééssii  kkoonncceeppcciióótt..  AAzz  úújj  sszzaabbáállyyoozzááss  sszzeerriinntt  aa  22001144..  éévvrree  vvoonnaattkkoozzóó  kkööllttssééggvveettééssii  

kkoonncceeppcciióótt  aa  ppoollggáárrmmeesstteerrnneekk  áápprriilliiss  3300--iigg  kkeellll  bbeennyyúújjttaannii  aa  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettnneekk,,  mmeellyynneekk  

eellőőíírráássaaiitt  aazz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  22001111..  éévvii  CCXXCCVV..  ttöörrvvéénnyy  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  ÁÁhhtt..))  22001133..  

jjaannuuáárr  11--ttőőll  hhaattáállyyooss  2244..  §§  ((11))  bbeekkeezzddééssee  ttaarrttaallmmaazzzzaa..  

AA  kkööllttssééggvveettééssii  ttöörrvvéénnyyjjaavvaassllaatt,,  iilllleettvvee  aa  kkoorrmmáánnyy  jjöövvőő  éévvii  ggaazzddaassáággppoolliittiikkaaii  eellkkééppzzeelléésseeii  

iissmmeerreettéénneekk  hhiiáánnyyáábbaann  nneehheezzeenn  pprrooggnnoosszzttiizzáállhhaattóó  aa  22001144..  éévvii  mműűkkööddééssüünnkkeett  bbeeffoollyyáássoollóó  

nneemmzzeettkköözzii  ééss  hhaazzaaii  ggaazzddaassáággii,,  ppéénnzzüüggyyii  ééss  jjooggii  kköörrnnyyeezzeett..    

  

22001144--bbeenn  iiss  hháárrmmaass  ccééllkkiittűűzzééss  hhaattáárroozzzzaa  mmeegg  aa  ggaazzddáállkkooddáássuunnkkaatt,,  aazz  iinnttéézzmméénnyyhháállóózzaatt,,  aa  

vváárroossüüzzeemmeelltteettééss  mműűkkööddőőkkééppeessssééggéénneekk  mmeeggttaarrttáássaa,,  aazz  aaddóóssssáággsszzoollggáállaatt  ppoonnttooss,,  hhaattáárriiddőőrree  

ttöörrttéénnőő  tteelljjeessííttééssee,,  aa  mmeeggkkeezzddeetttt  bbeerruuhháázzáássookk  ffoollyyttaattáássaa,,  ééss  aa  vváárrooss  ffeejjllőőddéésséétt  eellőősseeggííttőő  

ffeejjlleesszzttéésseekk  eellőőkkéésszzííttééssee  ééss  eelliinnddííttáássaa..  AA  kkoonncceeppcciióókkéésszzííttééss  ssoorráánn  aa  kköövveettkkeezzőő  éévvrree  vváállttoozzaattllaann  

sszzeerrvveezzeettii  kkeerreetteekkkkeell  ééss  iinnttéézzmméénnyyii  hháállóózzaattttaall,,  ffeellaaddaattffiinnaannsszzíírroozzáássii  rreennddsszzeerrrreell,,  bbeevvéétteellii  ééss  

kkiiaaddáássii  ssttrruukkttúúrráávvaall  sszzáámmoollttuunnkk..  

  

AA  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  kkööllttssééggvveettééssii  kkoonncceeppcciióójjáátt  aa  tteerrvveezzeetttt  bbeevvéétteelleekk,,  aa  

kköötteelleezzeettttssééggvváállllaalláássookk  ééss  mmááss  ffiizzeettééssii  kköötteelleezzeettttssééggeekk,,  aazz  ÁÁhhtt..  1133..  §§  ((11))  bbeekkeezzddééssee  sszzeerriinnttii  

ddöönnttéésseeii  ffiiggyyeelleemmbbeevvéétteelléévveell  kkeellll  öösssszzeeáállllííttaannii..  

AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattnnááll  mműűkkööddőő  bbiizzoottttssáággookk  vvéélleemméénnyyéétt  aa  SSzzeerrvveezzeettii  ééss  MMűűkkööddééssii  SSzzaabbáállyyzzaattbbaann  

ffooggllaallttaakk  sszzeerriinntt  aa  kkööllttssééggvveettééssii  kkoonncceeppcciióó  tteerrvveezzeettééhheezz  kkeellll  ccssaattoollnnii..  AA  PPéénnzzüüggyyii  BBiizzoottttssáággnnaakk  aa  

kkööllttssééggvveettééssii  kkoonncceeppcciióó  tteerrvveezzeettéénneekk  eeggéésszzéérrőőll  vvéélleemméénnyytt  kkeellll  aallkkoottnniiaa..  

AA  kkööllttssééggvveettééssii  kkoonncceeppcciióó  tteerrvveezzeettéétt  aa  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettnneekk  aa  bbiizzoottttssáággookk  vvéélleemméénnyyéévveell  eeggyyüütttt  

mmeegg  kkeellll  ttáárrggyyaallnniiaa  ééss  hhaattáárroozzaattoott  kkeellll  hhoozznniiaa  aa  kkööllttssééggvveettééssii  kkéésszzííttééss  ttoovváábbbbii  mmuunnkkáállaattaaiirróóll..  

  

TTeekkiinntteetttteell  aarrrraa,,  hhooggyy  aazz  ÁÁhhtt..  1133..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  iirráánnyymmuuttaattááss  mméégg  nneemm  

áállll  rreennddeellkkeezzééssrree,,  eezzéérrtt  aa  kkoonncceeppcciióó  eellssőőddlleeggeesseenn  aa  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  22001133..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséérrőőll  

sszzóóllóó  22001122..  éévvii  CCCCIIVV..  ttöörrvvéénnyy,,  ttoovváábbbbáá  BBéékkééss  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  22001133..  éévvii  

kkööllttssééggvveettéésséérrőőll  sszzóóllóó  11..//22001133..((IIIIII..11..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleett  eellőőíírráássaaii  sszzeerriinntt  ttöörrttéénntt..  

FFiiggyyeelleemmbbeevvéétteellrree  kkeerrüülltt  ttoovváábbbbáá  aa  MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammmmaall  22001133..  ffeebbrruuáárr  2288--áánn  mmeeggkkööttöötttt  

mmeeggáállllaappooddáássbbaann  ffooggllaalltt  aaddóóssssáágg  ááttvváállllaallááss  22..446644..999988..887711  FFtt  öösssszzeeggee  iiss..  

  

AA  kkoonncceeppcciióótt  mmeegghhaattáárroozzóó  aallaappeellvveekk,,  kkeerreetteekk::  

  

  AA  kkoonncceeppcciióó  sszzeerrvveesseenn  iilllleesszzkkeeddiikk  aa  GGaazzddaassáággii  CCiikklluusspprrooggrraammbbaann  mmeeggffooggaallmmaazzootttt  

ffeejjlleesszzttééssii  ccééllkkiittűűzzéésseekkhheezz,,  éérrvvéénnyyrree  jjuuttttaattvvaa  aa  kkoorráábbbbii  éévveekkbbeenn  mmeeggffooggaallmmaazzootttt  

pprriioorriittáássookkaatt..  

  22001144--bbeenn  ttoovváábbbbrraa  iiss  eellssőőbbbbssééggeett  ééllvveezz  aa  kkööttvvéénnyy,,  ééss  aa  hhiitteelleekk  ttőőkkeettöörrlleesszzttéésseeiinneekk  ééss  

kkaammaattaaiinnaakk  ppoonnttooss  ffiizzeettééssee..  AA  rréésszzlleeggeess  áállllaammii  aaddóóssssáággááttvváállllaallááss  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattoott  éérriinnttőő  

öösssszzeeggee  aazz  eellőőkkéésszzííttőő  ffeellaaddaattookk  ééss  eeggyyeezztteettéésseekk  lleezzáárráássáátt  kköövveettőőeenn  aazz  eellssőő  fféélléévv  vvééggééiigg  

mmeeggkköötteennddőő  sszzeerrzzőőddéésseekk  aallaappjjáánn  vváálliikk  vvéégglleeggeesssséé..  

  GGaazzddáállkkooddáássuunnkk  ppéénnzzüüggyyii  kkeerreetteeiitt  ddöönnttőőeenn  aa  22001133--bbaann  bbeevveezzeetteetttt  ffeellaaddaattttáámmooggaattáássii  

rreennddsszzeerr  ééss  ssaajjáátt  aaddóóbbeevvéétteelleeiinnkk  nnaaggyyssáággaa  hhaattáárroozzzzaa  mmeegg..    

  AAzz  úújj  ppáállyyáázzaattii  kkoonncceeppcciióó  vváárrhhaattóóaann  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkttóóll  aa  kkiiss--  ééss  kköözzééppvváállllaallkkoozzáássookk,,  

cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekk  iirráánnyyáábbaann  mmoozzdduull  eell..  EEzzeenn  sszzeerrvveezzeetteekkkkeell  aazz  eeddddiigg  kkiiaallaakkuulltt  jjóó  kkaappccssoollaatt  

mméégg  sszzoorroossaabbbbrraa  ffűűzzéésséérree  kkeellll  ttöörreekkeeddnnii..  

  AA  kkööllttssééggvveettééssii  ttöörrvvéénnyy  ttáámmooggaattáássii  ssttrruukkttúúrráájjaa  aallaappjjáánn  nneemm,,  vvaaggyy  ccssaakk  kkiisseebbbb  mméérrttéékkbbeenn  

lleesszz  mmóódd  rreennddkkíívvüüllii  áállllaammii  ttáámmooggaattáássookk  iiggéénnyybbeevvéétteelléérree..  
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  AA  ssttaabbiilliittáássii  ttöörrvvéénnyy  eellőőíírráássaaii  aallaappjjáánn  hhiitteellffeellvvéétteell  nneemm  tteerrvveezzhheettőő..  

  SSzzoocciiáálliiss  tteerrüülleetteenn  ttoovváábbbbrraa  iiss  ccééllzzoottttaann  sszzüükkssééggeess  ffeellhhaasszznnáállnnii  aa  rreennddeellkkeezzééssrree  áállllóó  

ffoorrrráássookkaatt,,  aallkkaallmmaazzkkooddnnii  kkeellll  aazz  áággaazzaattii  ttöörrvvéénnyyeekk  mmóóddoossuulláássáábbóóll  aaddóóddóó  vváállttoozzáássookkhhoozz,,  

uuggyyaannaakkkkoorr  mmeegg  kkeellll  őőrriizznnii  aazz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn  eellhhaattáárroozzootttt  hheellyyii  ttáámmooggaattáássii  ffoorrmmáákkaatt..  

  

  

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ffeellaaddaatteellllááttááss  ééss  ttáámmooggaattááss  22001144..  éévvbbeenn  

  

22001133..  éévvttőőll  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ffeellaaddaatteellllááttááss,,  eezzzzeell  eeggyyüütttt  aa  ffiinnaannsszzíírroozzáássii  rreennddsszzeerr  iiss  

aallaappjjaaiibbaann  mmeeggvváállttoozzootttt..  KKoorráábbbbaann  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  áállttaall  eellllááttootttt  ffeellaaddaattookk  eeggyy  rréésszzee  aazz  

áállllaammhhoozz  kkeerrüülltt..  ÚÚjj  ffiinnaannsszzíírroozzáássii  ssttrruukkttúúrraa  kkeerrüülltt  kkiiaallaakkííttáássrraa,,  mmeellyy  eellsszzaakkaaddtt  aazz  eeddddiigg  

jjeelllleemmzzőőeenn  nnoorrmmaattíívv  ttáámmooggaattáássii  rreennddsszzeerrttőőll..  

AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  sszzeerrvveekk  áállttaall  eellllááttootttt  áállllaammiiggaazzggaattáássii  ffeellaaddaattookk  mméérrttéékkee  mméérrsséékkllőőddöötttt,,  aazz  üüggyyeekk  

eeggyy  rréésszzee  aa  22001133..  jjaannuuáárr  11--jjééttőőll  llééttrreejjöötttt  jjáárráássii  kkoorrmmáánnyyhhiivvaattaallhhoozz  kkeerrüülltt..  AA  vváállttoozzáássookk  mmiiaatttt  

kkoorráábbbbaann  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkaatt  mmeeggiilllleettőő  ggyyáámmüüggyyii  ééss  ookkmmáánnyyiirrooddaaii  nnoorrmmaattíívv  hhoozzzzáájjáárruulláássookk,,  

vvaallaammiinntt  aazz  áállttaalláánnooss  üüzzeemmeelltteettééssii  nnoorrmmaattíívvaa  eeggyy  rréésszzee  aa  KKIIMM  ffeejjeezzeettéébbee  kkeerrüülltt  áátt  aa  jjáárráássii  ééss  

ffőővváárroossii  kkeerrüülleettii  kkoorrmmáánnyyhhiivvaattaallookk  ffeennnnttaarrttáássaa  ccéélljjáábbóóll..  

  

AA  kköözzookkttaattááss  úújj  aallaappookkrraa  hheellyyeezzőőddöötttt  aazzzzaall,,  hhooggyy  aa  nneemmzzeettii  kköözznneevveellééssii  bbiizzttoossííttáássáábbaann  

eellssőőddlleeggeess  ffeelleellőősssséégg  aazz  áállllaammoott  tteerrhheellii..  

AAzz  áággaazzaattbbaann  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  ffőő  ffeellaaddaattaa  aazz  óóvvooddaaii  eellllááttááss  lleetttt,,  aammeellyyhheezz  aa  kköözzppoonnttii  

kkööllttssééggvveettééss  ttööbbbb  eelleemműű  ttáámmooggaattáássssaall  jjáárruulltt  hhoozzzzáá..  AA  jjooggsszzaabbáállyyii  eellőőíírráássookk  aallkkaallmmaazzáássáávvaall  

bbiizzttoossííttoottttaa  aazz  óóvvooddaappeeddaaggóógguussookk  iilllleettmméénnyyéétt,,  ffiiggyyeelleemmbbee  vveettttee  ttoovváábbbbáá  aa  kköözznneevveellééssii  ttöörrvvéénnyy  

óóvvooddaaii  nneevveelléésssszzeerrvveezzééssii  ppaarraamméétteerreeiitt,,  vvaallaammiinntt  aa  kkeerreesseetteekkeett  mmeegghhaattáárroozzóó  ttöörrvvéénnyyeekk  kköötteelleezzőőeenn  

eelliissmmeerreennddőő  eelleemmeeiitt..  EEmmeelllleetttt  kkööttöötttt  ffeellhhaasszznnáálláássúú  ttáámmooggaattááss  iilllleettii  mmeegg  aazz  óóvvooddáátt  ffeennnnttaarrttóó  

öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkaatt  aazz  óóvvooddaaii  nneevveelléésstt  bbiizzttoossííttóó  eesszzkköözzöökk  ééss  ffeellsszzeerreelléésseekk  bbeesszzeerrzzééssééhheezz,,  vvaallaammiinntt  

aa  ffeellaaddaatteellllááttáássrraa  sszzoollggáállóó  ééppüülleett  ffoollyyaammaattooss  mműűkkööddééssééhheezz..  TToovváábbbbrraa  iiss  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ffeellaaddaatt  aa  

ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettééss,,  aammiitt  aa  kkööllttssééggvveettééss  ttáámmooggaatt,,  ffiiggyyeelleemmmmeell  aa  rráásszzoorruullóó  ggyyeerrmmeekkeekk  sszzoocciiáálliiss  

hheellyyzzeettéérree  iiss..  

AAzz  iisskkoollaaii  ookkttaattááss  tteerrüülleettéénn  aazz  áállllaamm  aa  ppeeddaaggóógguussookk  ééss  aa  sszzaakkmmaaii  mmuunnkkáátt  kköözzvveettlleennüüll  sseeggííttőőkk  

bbéérréénneekk  ffiinnaannsszzíírroozzáássáátt  ááttvváállllaallttaa..  

  

AA  ppéénnzzbbeellii  eellllááttáássookk  tteerréénn  ffoonnttooss  vváállttoozzááss,,  hhooggyy  aa  jjeeggyyzzőőii  hhaattáásskköörrbbeenn  lléévvőő  sseeggééllyyeekk,,  úúnn..  

„„llééttaallaappkkéénntt””  eeggyyeessüülltteekk..  AA  llééttaallaappkkéénntt  nnyyúújjttootttt  eellllááttáássookkaatt  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  sszziinntteenn  ((aa  kkééppvviisseellőő--

tteessttüülleett  hhaattáásskköörréébbeenn))  mmáárr  ccssaakk  eeggyy,,  úúnn..  kkrríízziisseellllááttááss  eeggéésszzíítthheettii  kkii,,  aammeellyy  aazz  eeggyyéénneekk,,  

hháázzttaarrttáássookk  eeggyyeeddii,,  ááttmmeenneettii  jjeelllleeggűű  kkrríízziisshheellyyzzeettéénneekk  mmeeggoollddáássáátt  sseeggííttii..  

  

AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  kkuullttuurráálliiss  ffeellaaddaattaaiinnaakk  ––  eezzeenn  bbeellüüll  aa  kkuullttuurráálliiss  jjaavvaakk  vvééddeellmmee,,  aa  mmuuzzeeáálliiss  

iinnttéézzmméénnyyeekk,,  aa  kköözzmműűvveellőőddééss  ééss  aa  nnyyiillvváánnooss  kköönnyyvvttáárrii  eellllááttááss  ––  bbiizzttoossííttáássááhhoozz  aa  kköözzppoonnttii  

kkööllttssééggvveettééss  22001133..  éévvttőőll  öönnáállllóó  eellőőiirráánnyyzzaattoonn  bbiizzttoossíítt  ttáámmooggaattáásstt..  

  

AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookknnááll  mmaarraaddtt  ffeellaaddaattookk  nnaaggyyoobbbb  rréésszzéétt  aa  kkllaasssszziikkuuss  éérrtteelleemmbbeenn  vveetttt  

öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ffeellaaddaattookk  ((iiggaazzggaattáássii  ffeellaaddaattookk,,  tteelleeppüüllééssüüzzeemmeelltteettééss,,  kköözzvviilláággííttááss,,  hheellyyii  

aaddóózzttaattááss,,  ssttbb..))  tteesszziikk  kkii..  EEzzeenn  hheellyyii  kköözzüüggyyeekk  eellllááttáássáátt  eeggyy  ––  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  

jjöövveeddeelleemmtteerrmmeellőő  kkééppeessssééggééttőőll  ffüüggggőő--  áállttaalláánnooss  jjeelllleeggűű  ttáámmooggaattááss  sszzoollggáálljjaa  22001133--ttóóll..  AA  hheellyyii  

öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkaatt  mmeeggiilllleettőő,,  hheellyybbeenn  mmaarraaddóó  sszzeemmééllyyii  jjöövveeddeelleemmaaddóó  rréésszzeesseeddééss  22001133--ttóóll  

mmeeggsszzűűnntt  aazzzzaall,,  hhooggyy  aa  hheellyybbeenn  mmaarraaddóó  sszzeemmééllyyii  jjöövveeddeelleemmaaddóó  ––  ffeellaaddaattááttccssooppoorrttoossííttáássssaall  nneemm  

éérriinntteetttt--  öösssszzeeggee  eezzeenn  áállttaalláánnooss  jjeelllleeggűű  ttáámmooggaattáássbbaa  ééppüülltt  bbee..  SSzziinnttéénn  iiddee  ccssooppoorrttoossuulltt  áátt  aa  

tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  kköözzööttttii  jjöövveeddeelleemmkküüllöönnbbsséégg  mméérrsséékklléésséérree  ffoorrddííttootttt  ffoorrrrááss  iiss..  

  

  AAzz  áállttaalláánnooss  ttáámmooggaattááss  lléénnyyeeggee,,  hhooggyy  aa  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  aazz  úújj  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  

ttöörrvvéénnyybbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  ((ccééllzzootttt  ttáámmooggaattáássssaall  nneemm  ttáámmooggaattootttt))  ffeellaaddaattaaiihhoozz  kkaappccssoollóóddóó  

eelliissmmeerrhheettőő  kkiiaaddááss  ccssöökkkkeennttééssrree  kkeerrüüll  aa  hheellyyii  bbeevvéétteelleekkkkeell  ééss  aazz  eezztt  kköövveettőőeenn  ffeennnnmmaarraaddóó  

kküüllöönnbböözzeetthheezz  bbiizzttoossíítt  aa  kköözzppoonnttii  kkööllttssééggvveettééss  ttáámmooggaattáásstt..  



5 

  

AA  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkaatt  mmeeggiilllleettőő  áátteennggeeddeetttt  bbeevvéétteelleekk  

  

  

AA  bbeellffööllddii  ggééppjjáárrmműűvveekk  uuttáánn  aa  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  bbeesszzeeddeetttt  aaddóó  4400  %%--aa  aa  tteelleeppüüllééssii  

öönnkkoorrmmáánnyyzzaattoott  iilllleettii  mmeegg..  

AA  tteerrmmőőfföölldd  bbéérrbbeeaaddáássáábbóóll  sszzáárrmmaazzóó  jjöövveeddeelleemm  uuttáánnii  ––aa  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  bbeesszzeeddeetttt--  

sszzeemmééllyyii  jjöövveeddeelleemmaaddóó  110000  %%--aa  aa  ffööllddtteerrüülleett  ffeekkvvééssee  sszzeerriinnttii  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattoott  iilllleettii  

mmeegg..  

  

AA  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookkaatt  mmeeggiilllleettőő  eeggyyéébb  bbeevvéétteelleekk::  

  

aa..))  aa  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  jjeeggyyzzőőjjee  áállttaall  jjooggeerrőősseenn  kkiisszzaabbootttt  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  bbíírrssáágg  

tteelljjeess  öösssszzeeggee,,  

bb..))  aa  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii,,  tteerrmméésszzeettvvééddeellmmii  ééss  vvíízzüüggyyii  ffeellüüggyyeellőősséégg  áállttaall  aa  tteelleeppüüllééssii  

öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  tteerrüülleettéénn  kkiisszzaabbootttt,,  ééss  aabbbbóóll  bbeeffoollyytt  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  bbíírrssáággookk  öösssszzeeggéénneekk  

3300  %%--aa,,  

cc..))  ttöörrvvéénnyy  aallaappjjáánn  kkiisszzaabbootttt  ééss  vvééggrreehhaajjttootttt  sszzaabbáállyysséérrttééssii  ppéénnzz--  ééss  hheellyysszzíínnii  bbíírrssáággbbóóll  

sszzáárrmmaazzóó,,  aa  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ffiizzeettééssii  sszzáámmlláájjáárraa  éérrkkeezzeetttt  bbeevvéétteell  110000  %%--aa,,  

dd..))  ttöörrvvéénnyy  sszzeerriinnttii  kköözzlleekkeeddééssii  sszzaabbáállyysszzeeggéésseekk  uuttáánn  kkiisszzaabbootttt  kköözziiggaazzggaattáássii  bbíírrssáágg  4400  %%--aa,,  

hhaa  aa  vvééggrreehhaajjttáásstt  aa  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  jjeeggyyzzőőjjee  ffooggaannaattoossííttoottttaa,,  ééss  

ee..))  aa  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  tteerrüülleettéénn  aa  kköözzlleekkeeddééssii  sszzaabbáállyysszzeeggéésseekk  uuttáánn  aa  kköözztteerrüülleett--

ffeellüüggyyeellőő  áállttaall  kkiisszzaabbootttt  kköözziiggaazzggaattáássii  bbíírrssáágg  tteelljjeess  bbeehhaajjttootttt  öösssszzeeggee..  

  

  

IIII..  

  

BBéékkééss  vváárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  22001144..  éévvbbeenn  vváárrhhaattóó  bbeevvéétteellii  ééss  kkiiaaddáássii  eellőőiirráánnyyzzaattaaii  

  

  

BBeevvéétteelleekk::  

  

          ÁÁllllaammii  ttáámmooggaattáássookk  

  

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattuunnkk  22001144..  éévvbbeenn  aa  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  22001133..  éévvii  kköözzppoonnttii  kkööllttssééggvveettéésséérrőőll  sszzóóllóó  

22001122..  éévvii  CCCCIIVV..  ttöörrvvéénnyybbeenn  ffooggllaallttaakkaatt  ffiiggyyeelleemmbbee  vvéévvee  vváárrhhaattóóaann  11..229900..449988  EE//FFtt  áállllaammii  

ttáámmooggaattáássbbaann  rréésszzeessüüll..  

                            ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  bbeevvéétteelleekk  

  

AAzz  iinnttéézzmméénnyyii  ssaajjáátt  bbeevvéétteelleekk  eellőőiirráánnyyzzaattaaiitt  aazz  eellőőzzőő  éévviivveell  aazzoonnooss  sszziinntteenn  tteerrvveezzttüükk,,  ffiiggyyeelleemmbbee  

vvéévvee  aazz  ookkttaattáássii  ffeellaaddaattookk  ááttsszzeerrvveezzéésséénneekk,,  ttoovváábbbbáá  aa  jjáárráássii  hhiivvaattaallookk  kkiiaallaakkííttáássáánnaakk  ccssöökkkkeennttőő  

hhaattáássaaiitt..  

KKaammaattbbeevvéétteell  tteerrvveezzeettüünnkk  7700--8800  %%--kkaall  aallaaccssoonnyyaabbbb,,  mmiinntt  22001133..  éévvbbeenn  vvoolltt,,  eeggyyrréésszztt  aa  jjeeggyybbaannkkii  

aallaappkkaammaatt  ccssöökkkkeennééssee,,  mmáássrréésszztt  aa  bbeeffeekktteetthheettőő,,  iiddeeiigglleenneesseenn  sszzaabbaadd  ppéénnzzffoorrrráássaaiinnkk  ccssöökkkkeennééssee  

ookkáánn..  ÖÖsssszzeessssééggéébbeenn  aa  tteerrvveezzeetttt  ssaajjáátt  mműűkkööddééssii  bbeevvéétteell  331188..992288  EE//FFtt..  

  

HHeellyyii  aaddóóbbeevvéétteelleeiinnkkeett  447700..550000  EE//FFtt  öösssszzeeggbbeenn  ––  22001133..  éévvii  sszziinntteenn  ––  tteerrvveezzttüükk  aazz  aalláábbbbiiaakk  

sszzeerriinntt..  

  

MMeeggnneevveezzééss                                                                                                            22001133..  éévv  eerreeddeettii                              22001144..  éévvii  tteerrvv  EE//FFtt  

IIddeeggeennffoorrggaallmmii  aaddóó                                                                                                                550000                                                                        550000  

GGééppjjáárrmműűaaddóó                                                                                                                            5555..000000                                                              5555..000000  

KKoommmmuunnáálliiss  aaddóó                                                                                                            112255..000000                                                            112255..000000  

IIppaarrűűzzééssii  aaddóó                                                                                                                        229900..000000                                                            229900..000000  
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ÖÖsssszzeesseenn::                                                                                                                                    447700..550000                                                          447700..550000  

  

22001144..  éévvbbeenn  iiss  aa  ggééppjjáárrmműűaaddóóbbóóll  sszzáárrmmaazzóó  bbeevvéétteell  ccssuuppáánn  4400  %%--áávvaall  tteerrvveezzttüünnkk..  

NNeemm  tteerrvveezzttüünnkk  úújj  aaddóó  bbeevveezzeettéésséévveell  ééss  nneemm  tteerrvveezzttüünnkk  aa  mmeegglléévvőő  aaddóóiinnkk  mméérrttéékkéénneekk  

nnöövveelléésséévveell  sseemm..  

  

AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  eeggyyéébb  kköözzhhaattaallmmii  bbeevvéétteelleeiitt  ((mmeezzőőőőrrii  jjáárruulléékk,,  kköözztteerrüülleett  hhaasszznnáállaatt)),,  aazz  eellőőzzőő  

éévviivveell  aazzoonnoossaann  55..000000  EE//FFtt  öösssszzeeggbbeenn  tteerrvveezzttüükk..  

  

AA  bbíírrssáágg,,  ppóóttlléékkoott  55..000000  EE//FFtt  öösssszzeeggbbeenn,,  aazz  eellőőzzőő  éévvii  sszziinntteenn  tteerrvveezzttüükk..  

  

AAzz  iinnggaattllaannéérrttéékkeessííttééss  2299..444400  EE//FFtt  tteerrvveezzeetttt  öösssszzeeggee  üüzzlleetthheellyyiissééggeekk  éérrttéékkeessííttééssee,,  mmáássrréésszztt  

öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  bbéérrllaakkáássookk  vváárrhhaattóó  ttöörrlleesszzttőő  rréésszzlleettee  11..996699  EE//FFtt..  

  

FFeellhhaallmmoozzáássii  ccééllúú  ppéénnzzeesszzkköözz  ááttvvéétteelltt  llaakkoossssáággii  kköözzmműűffeejjlleesszzttééssii  hhoozzzzáájjáárruullááss  kkaappccssáánn  

tteerrvveezzttüünnkk  1144..442200  EE//FFtt  öösssszzeeggbbeenn..  

  

KKööllccssöönnöökk  ttöörrlleesszzttéésséénnééll  1166..115500  EE//FFtt  kkaammaattmmeenntteess  kkööllccssöönn,,  vvaallaammiinntt  aa  vváállllaallkkoozzóóii  aallaappbbóóll  990000  

EE//FFtt,,  kkrríízziissaallaappbbóóll  333355  EE//FFtt,,  sszzoocciiáálliiss  llaakkoossssáággii  kkööllccssöönnöökk  vviisssszzaattéérrüülléésséétt  55..660000  EE//FFtt  öösssszzeeggeett  

tteerrvveezzttüünnkk..  

  

  

KKiiaaddáássookk::  

  

AA  mműűkkööddééssii  kkööllttssééggvveettééss  eellőőiirráánnyyzzaattaa  aazz  eellőőzzeetteess  sszzáámmííttáássookk  aallaappjjáánn  33..222266..442244  EE//FFtt..  FFiiggyyeelleemmbbee  

vveettttüükk  aa  22001133..  éévvbbeenn  mmeeggvvaallóóssuulltt  kköözzookkttaattáássii  ffeellaaddaatt  ááttsszzeerrvveezzééssnneekk  ééss  jjáárráássii  hhiivvaattaallookk  

kkiiaallaakkííttáássáánnaakk  hhaattáássaaiitt..  

NNeemm  tteerrvveezzttüünnkk  bbéérrffeejjlleesszzttéésstt,,  ccssaakk  aazz  eeggyyéébb  ttöörrvvéénnyyii  kköötteelleezzeettttssééggüünnkknneekk  tteettttüünnkk  eelleeggeett,,  mmiinntt  aa  

ssoorrooss  eellőőrreellééppéésseekk,,  jjuubbiilleeuummii  jjuuttaalloomm,,  kköötteelleezzőő  jjuuttttaattáássookk..  AA  ddoollooggii  kkiiaaddáássookk  tteerrvveezzéésséénnééll  

ttöörreekkeeddttüünnkk  aazz  ooppttiimmáálliiss  sszziinnttrree..  

TTaarrttaalléékk  eellőőiirráánnyyzzaattoott  aa  kkoonncceeppcciióóbbaann  nneemm  sszzeerreeppeelltteettüünnkk..  

22001144..  éévvbbeenn  aa  hhiitteell--ééss  kkööttvvéénnyy  ttöörrlleesszzttééssii  kköötteelleezzeettttssééggüünnkk  1188..551177  EE//FFtt..  HHiitteell  ééss  kkööttvvéénnyy  kkaammaattrraa  

1122..000000  EE//FFtt  öösssszzeeggeett  tteerrvveezzttüünnkk,,  aazz  aaddóóssssáágg  ááttvváállllaallááss  hhaattáássaakkéénntt  7700  %%--  kkaall  ccssöökkkkeenntt  aazz  eellőőzzőő  

éévvhheezz  kkééppeesstt..  

  

22001144..  éévveett  éérriinnttőőeenn  ffeellhhaallmmoozzáássii  kkiiaaddáássookkkkaall  nneemm  tteerrvveezzttüünnkk..  EEllssőőddlleeggeesseenn  aa  22001133..  éévvrrőőll  

áátthhúúzzóóddóó  bbeerruuhháázzáássookk  ffiiggyyeelleemmbbeevvéétteelléévveell  kkeellll  öösssszzeeáállllííttaannii  aa  22001144..  éévvii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  

kkööllttssééggvveettéésstt..  

  

Békés Város Önkormányzata 2014. évi  tervezett költségvetési mérlege  

    

Működési költségvetés 

Működési bevételek Működési kiadások 

Kiemelt előirányzat EFt Kiemelt előirányzat EFt 

Intézményi működési bevételek       318 928     Személyi juttatások      1 050 000     

Közhatalmi bevételek       484 500     Munkaadókat terhelő járulékok         283 500     

Kapott támogatás    1 300 000     Dologi és egyéb folyó kiadások      1 100 000     

Működési célú átvett pénzeszköz       650 000     
Szociális ellátások és egyéb 
juttatások 

        528 846     
Működési célú kölcsönök 
visszatérülése 

        13 740     

Várható pénzmaradvány         70 000     
Egyéb működési célú kiadások          51 140     
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Működési bevételek összesen    2 837 168     Működési kiadások összesen     3 013 486     

I .Működési költségvetés egyenlege (Bevétel- Kiadás) -       176 318     

    

Felhalmozási költségvetés 

Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 

Kiemelt előirányzat EFt Kiemelt előirányzat EFt 

Felhalmozási célú átvett 
pénzeszköz 

      420 000     Beruházások, felújítások         500 000     

Felhalmozási célú kölcsönök 
visszatérülése 

        20 000     
Egyéb felhalmozási célú 
kiadások, támogatások 

         60 000     

Felhalmozási és tőkejellegű 
bevételek 

      150 000     Hitel, kölcsön törlesztése          18 697     

Felhalmozási bevételek 
összesen 

      590 000     
Felhalmozási kiadások 
összesen 

        578 697     

I. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel- Kiadás)          11 303     

III. Költségvetési egyenleg (I+II) -       165 015     

  

AA  kkööllttssééggvveettééssii  kkoonncceeppcciióó  ––  eellffooggaaddootttt  ttöörrvvéénnyyeekk  ééss  vvééggrreehhaajjttáássii  rreennddeelleetteekk  hhiiáánnyyáábbaann--  mméégg  

nnaaggyyoonn  ssookk  bbiizzoonnyyttaallaannssáággoott  hhoorrddoozz  mmaaggáábbaann..  AA  kkiimmuuttaattootttt  hhiiáánnyy  aa  22001133..  éévvii  7700,,6600  %%--rraa  

mméérrsséékkllőőddöötttt,,  mmeellyynneekk  kkeezzeellhheettőőssééggee  mméégg  nneemm  lláátthhaattóó..  

FFeellüüll  kkeellll  vviizzssggáállnnii  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ffeellaaddaatteellllááttáásstt  ééss  ooppttiimmaalliizzáállnnii  kkeellll  aa  mműűkkööddéésstt..  

  

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss::  

  

AA  22001144..  éévvii  kkoonncceeppcciióó  eellffooggaaddáássáárraa  ––  aazz  eellőőrreehhoozzootttt  hhaattáárriiddőő  mmiiaatttt  ––  mméégg  aazz  eeddddiiggiieekknnééll  iiss  

bbiizzoonnyyttaallaannaabbbb  ggaazzddaassáággii,,  jjoogg,,  ééss  sszzaabbáállyyoozzáássii  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  kkeellll,,  hhooggyy  ssoorr  kkeerrüülljjöönn..  NNeemm  lláátthhaattóó  

eellőőrree  aa  vviilláággggaazzddaassáágg,,  iilllleettvvee  hhaazzáánnkk  ggaazzddaassáággii  hheellyyzzeettéénneekk  aallaakkuulláássaa,,  nneemm  iissmmeerrtteekk  aa  kköözzppoonnttii  

kkööllttssééggvveettééss  22001144--rree  vvoonnaattkkoozzóó  eellkkééppzzeelléésseeii,,  pprriioorriittáássaaii,,  tteerrvveezzééssii  sszzeemmppoonnttjjaaii..  ÍÍggyy  kkoonncceeppcciióónnkk  

bbeevvéétteelleeiinneekk  ééss  kkiiaaddáássaaiinnaakk  tteerrvveezzéésséénnééll  aa  jjeelleennlleegg  hhaattáállyyooss  ffeellaaddaattffiinnaannsszzíírroozzáássii  rreennddsszzeerrtt  ééss  

éérrvvéénnyyeess  sszzaabbáállyyoozzáásstt  vveettttüükk  ffiiggyyeelleemmbbee..  

FFőő  ccééllkkiittűűzzéésskkéénntt  ttoovváábbbbrraa  iiss  aa  mműűkkööddőőkkééppeesssséégg  mmeeggttaarrttáássáátt,,  aa  ttőőkkeettöörrlleesszzttéésseekk  ééss  kkaammaattffiizzeettéésseekk  

ppoonnttooss  tteelljjeessííttéésséétt,,  aa  mmeeggkkeezzddeetttt,,  eellőőkkéésszzíítteetttt  ffeejjlleesszzttéésseekk  ffoollyyttaattáássáátt  ffooggaallmmaazzttuukk  mmeegg..  LLeehheettőőlleegg  

––  ppáállyyáázzaattii  ffoorrrráássookk  bbeevvoonnáássáávvaall  ––  nneemm  mmoonnddhhaattuunnkk  llee  aa  vváárrooss  ttoovváábbbbii  ffeejjllőőddéésséétt  sszzoollggáállóó  

bbeerruuhháázzáássookk  ééss  ffeellúújjííttáássookk  iinnddííttáássáárróóll  sseemm..  

TTeerrvveezzeettüünnkk  ––  aa  jjeelleennlleeggii  bbiizzoonnyyttaallaannssáággii  ttéénnyyeezzőőkk  mmeelllleetttt  ––  116655..001155  EE//FFtt  hhiiáánnyytt  ttaarrttaallmmaazz,,  aammii  

aa  ssttaabbiilliittáássii  ttöörrvvéénnyy  hhiitteellffeellvvéétteellrree  vvoonnaattkkoozzóó  kkoorrllááttoozzóó  eellőőíírráássaaii  mmiiaatttt  ccssaakk  ssaajjáátt  ffoorrrrááss,,  vvaaggyy  

kkiieeggéésszzííttőő  áállllaammii  ttáámmooggaattááss  iiggéénnyybbeevvéétteelléévveell  ffiinnaannsszzíírroozzhhaattóó..    

  

KKéérreemm  aa  TT..  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleetteett,,  hhooggyy  eellőőtteerrjjeesszzttéésseemmeett  ffooggaaddjjaa  eell,,  aa  kkoonncceeppcciióóbbaann  ffooggllaalltt  

ccééllookkaatt,,  eellkkééppzzeelléésseekkeett,,  iinnttéézzkkeeddéésseekkeett  mmeeggttáárrggyyaallvvaa,,  aa  hhaattáárroozzaattii  jjaavvaassllaattoott  eellffooggaaddvvaa  jjáárruulljjoonn  

hhoozzzzáá  aa  22001144..  éévvii  kkööllttssééggvveettééssii  tteerrvveezzééssii  mmuunnkkáákk  ffoollyyttaattáássááhhoozz..  

  

  

  

BBéékkééss,,  22001133..  áápprriilliiss  1166..  

  

  

  

                                                                                                                                                      IIzzssóó  GGáábboorr  

                                                                                                                                                    ppoollggáárrmmeesstteerr  

 


