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Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2012. (II. 17.) 
önkormányzati rendeletével – 6.243.667 E Ft bevételi és 6.534.323 E Ft kiadási 
főösszeggel – fogadta el a város 2012. évi költségvetését. 
 
A külső forrással – folyószámla hitel felvételével – finanszírozott működési 
hiány összege 202.129 E Ft-ban került elfogadásra.  
 
A 2012. évi költségvetési rendeletet a Képviselő-testület a 20/2012. (IX. 21.) 
önkormányzati rendeletével módosította. 
 A rendelet-módosítás, valamint az ezt követően szeptember 30-áig a Magyar 
Államkincstár által kiadott központi előirányzat-módosítások eredményeként a 
költségvetési bevételek  főösszege 7.150.664 E Ft -ra, a költségvetési  kiadások 
főösszege 8.310.592 E Ft-ra, a működési hiány összege 178.176 E Ft-ra 
módosult. 
A módosítás során az állami támogatások, a központosított előirányzatok, 
fejlesztési támogatások évközi változásai, a képviselő-testület által hozott 
döntések, az előző évi pénzmaradvány felhasználása, az intézmények saját 
hatáskörű előirányzat-módosításai (intézményi bevételi többlet, pályázati 
támogatások), az általános tartalék, a lakóterületi céltartalék I-VIII. havi 
felhasználása került átvezetésre.  
 
Az intézmények és az önkormányzat  2012. évi bevételei I-III. negyedéves 
teljesítése – az átfutó, függő és kiegyenlítő bevételeket is figyelembe véve – 
76,5 %-os. A bevételek  kiemelt előirányzatonkénti alakulását az 1. melléklet 
tartalmazza. 
 
Az intézmények költségvetési bevételei 103,2 %-ra teljesültek.  
Ezen belül az intézményi működési bevételek 93,0 %-os teljesítése  az Alsófokú 
Oktatási Intézmények Gondnokságánál a szociális nyári gyermekétkeztetés 
bevételéből, a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynél az 
elvégzett szolgáltatások ( Rozsnyói úti orvosi rendelő felújítása, Velence, Hétes-
telep rekonstrukciója, sportlétesítmények jegy és bérletbevételei, zöldterületi 
szolgáltatások ) ellenértékéből származott. 
Az Ózdi Művelődési Intézmények tervezett működési bevételei -  melyek  
döntően terembérleti díjakból  és műsoros, zenés rendezvények bevételeiből 
adódnak -  40 %-ra teljesültek. Az őszi színházi szezon beindításával némi 
növekedés várható. 
A Polgármesteri Hivatal intézményi bevételeinek 102,9 %-os teljesítése az 
üdülők kihasználtságának növekedésével függ össze. 
 
A támogatásértékű bevételek, és az államháztartáson kívülről átvett 
pénzeszközök időarányost meghaladó teljesítésének oka, hogy a módosított 
előirányzatok csak az augusztus hó végéig beérkezett pályázati támogatások és 



 
 

 
 
 
 

egyéb átvett pénzeszközök összegét  tartalmazzák. Az előirányzatok rendezésére 
a decemberi rendelet módosítás során kerül majd sor. 
 
Ózd Város Önkormányzata költségvetési bevételei 73,5 %-ra, közel 
időarányosan teljesültek. 
Az önkormányzat intézményi működési bevételei 97,2 %-os teljesítését a 
lekötött betétek utáni kamatbevétel, a fordított ÁFA bevétel és a Borsodvíz Zrt-
től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetett díj ÁFÁ-ja eredményezte. 
 
Az átengedett központi adók háromnegyed éves teljesítése kedvezően alakult. 
A személyi jövedelemadó és kiegészítés teljesítése 75,7 %-os, mely az 
államháztartási törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet szerinti 
ütemnek megfelelő.  
Gépjárműadó szempontjából átlagosnak mondható a 2012-es év I-III. 
negyedéve. Az előirányzott 140.000 E Ft-ból 112.349 E Ft folyt be, ami 80,2 %-
os teljesítést jelent. Az előirányzat teljesülése érdekében folyamatosan felszólító 
leveleket küldünk és élünk a forgalomból való kivonás lehetőségével.    
 
Összességében a helyi adóbevételek 2012. I-III. negyedévben a módosított 
előirányzathoz képest 84,9 %-ban teljesültek.  
A helyi adón belül nagyságában meghatározó az iparűzési adó. Az éves szinten 
előirányzott 700.000 E Ft-ból az I-III. negyedévben 604.091 E Ft folyt be, ami 
86,3 %-os teljesítést jelent. Az elmúlt évekhez hasonlóan  a vállalkozások 
jelentős része kért előlegmérséklést és fizetési könnyítést, mely utóbbi egy része 
áthúzódik a 2013. évre. Az iparűzési adó szempontjából meghatározó 
vállalkozások előrejelzése szerint az idei évben  teljesítményük nem növekedett, 
így jelentős összegű feltöltéssel nem számolunk. 
 
 Az építményadó tekintetében az előirányzott 250.000 E Ft-ból az I-III. 
negyedévben 202.716 E Ft realizálódott. A 81,1 %-os teljesítés  jónak 
mondható, mivel az adótétel változása miatt sok vállalkozás élt a részletfizetés 
lehetőségével és a részletek miatt az adó folyamatosan folyik be. 
 
Az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások 75,7 %-a került 
átutalásra szeptember 30-áig.  
 
Központosított előirányzatokból 188.885 E Ft a teljesítés szeptember 30-áig. 
A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására 
kapott támogatás elszámolása szeptember 17-ig megtörtént. Az elszámolás 
alapján 17.660 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett 
önkormányzatunknak.   
 



 
 

 
 
 
 

Egyéb központi támogatásként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
bérkompenzációjára 71.557 E Ft került az önkormányzat részére átutalásra. 
 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok 
támogatására I. ütemben benyújtott pályázatunkra 102.498 E Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk.  Október 3-án újabb 
pályázatot nyújtottunk be. Döntés december hónapban várható. 
 
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 59,7 %-os. Az alacsony 
teljesítés oka, hogy a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés – 
kiadásokkal összefüggésben – még nem realizálódott. 
 
Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei időarányost 
meghaladó (95,7 %-os) teljesítése a Borsodvíz Zrt-től a víziközmű üzemeltetési 
jog megszerzéséért fizetett I. részlet átutalásából származik. 
  
A támogatásértékű  bevételek tervezett előirányzata  45,2 %-ra teljesült.  
Az időarányostól jelentősen elmaradó teljesítést a felhalmozási célú 
támogatásértékű bevételek előirányzatának igen alacsony 28,0 %-os teljesülése 
okozza, ami az ÉMOP 3.1.1 – Integrált szociális jellegű városrehabilitáció, 
ÉMOP 3.1.2 – Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció,  ÉMOP 
4.3.1/A Tétény úti Óvoda bővítése projektekkel kapcsolatban tervezett 
támogatások (összesen: 223.067 EFt) lehívásának és folyósításának jelentős 
késedelmével függ össze.  
Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy amennyiben a fenti projektekkel 
kapcsolatos támogatások a 2012. december havi rendelet módosítás 
előkészítéséig nem kerülnek kiutalásra az önkormányzat részére, úgy a be 
nem érkezett támogatás összegével egyezően egyéb felhalmozási kiadási 
előirányzatokat leszünk kénytelenek zárolni. A zárolt előirányzatból 
mindaddig kifizetés nem lesz teljesíthető, míg a támogatások összege 
jóváírásra nem kerül. 
 
A finanszírozási bevételek összege 1.054469 E Ft, melyből 948.521 E Ft 
pénzmaradványból – belső finanszírozásból  - és  105.948 E Ft rövidlejáratú 
folyószámla hitel igénybevételből – külső finanszírozásból - származik. 
Tehát Önkormányzatunk rövidlejáratú folyószámla hitel állománya 2012. 
szeptember 30-án 105.948 E Ft volt. 
 
A bevételi források háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő  és 
gazdálkodó intézményenkénti alakulását a 2. melléklet, az Alsófokú Oktatási 
Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési szervei bevételeinek 
háromnegyed éves teljesítését a 2/a. melléklet, a Polgármesteri Hivatal önállóan 



 
 

 
 
 
 

működő költségvetési szervei bevételeinek háromnegyed éves teljesítését a 2/b 
melléklet tartalmazza. 
 
A kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. 
melléklet, a felújítások I-III. negyedéves teljesítését az 5. melléklet, a 
beruházások I-III. negyedéves teljesítését a 6. melléklet  tartalmazza. 
 
Az intézmények és az önkormányzat  kiadásai háromnegyed éves teljesítése 
összességében – az átfutó, függő, kiegyenlítő kiadásokat is figyelembe véve – 
61,7 %-os, kissé elmarad az időarányostól. Kiemelt előirányzatonként vizsgálva 
a teljesítések alakulását egyértelműen megállapítható, hogy az elmaradást a 
felújítások és a beruházások alacsony teljesítése okozza. 
 
Az intézmények költségvetési kiadásainak teljesítése 75,2 %, időarányosan 
alakult. (3. melléklet 1-4. cím)  
 
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága kiadási előirányzata 74,6 
%-át használta fel szeptember 30-áig. A működési, fenntartási kiadásainak 
teljesítése 74,1 %-os,  közel időarányos.  
A támogatásértékű működési kiadások, egyéb támogatások teljesítése 109,8 
%-os.  Itt kerülnek kimutatásra a tanulóbérlet vásárlással,  az iskola gyümölcs-
programmal, iskolatejjel kapcsolatos kiadások, valamint  a Domaháza Község 
Önkormányzatnak átutalt összeg a tagiskola takarítójának bér- és  járulék 
kiadásaira. A tanulóbérlet vásárlás és a Domaházi Tagiskola takarító bérének és 
járulékának előirányzatai a decemberi rendelet módosításkor  kerülnek 
rendezésre.  
   
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága háromnegyed éves 
kiadásainak teljesítését önállóan működő költségvetési szervenként a 3/a. 
mellékletben részletezzük. 
 
Az Ózdi Művelődési Intézmények kiadási előirányzatainak teljesítése 
összességében 71,8 %-os. A dologi kiadási előirányzatának 62,5 %-át használta 
fel. Az anyagbeszerzéseket – a hatékonyságra törekedve - az 
intézményegységekkel és a négy vidéki művelődési ház bevonásával 
összehangoltan végzik. A számlák kiegyenlítése határidőre megtörtént.  
A beruházások 22,0 %-os teljesítése azzal magyarázható, hogy szeptember 30-
áig az érdekeltségnövelő pályázatból és önerőből nem volt felhasználás.  A 
pályázatból műszaki, technikai eszközök beszerzését tervezik a IV. 
negyedévben. 
 
 



 
 

 
 
 
 

A Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény kiadási előirányzata 83,6 
%-át használta fel szeptember 30-áig. A személyi juttatások és járulékok I-III. 
negyed éves teljesítése az időarányost kismértékben meghaladó, de a 
közfoglalkoztatás kiadásaira  átvett pénzeszközök előirányzat módosítása után –  
melyet az Intézmény  a költségvetési rendelet decemberi  módosítása során 
kezdeményez – rendeződik. 
Az Intézménynél a közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 382 fő. A 
közfoglalkoztatás keretében hagyományos kommunális, településüzemeltetési 
feladatok  (parkgondozás, fűnyírás, kertészeti munkák, parlagfű mentesítés, 
gallyazás, csapadékvíz elvezetés, takarítás, utak, közterületek karbantartása ) 
ellátására került sor.  
A tervezett beruházási és felújítási előirányzatok az év hátralévő részében 
felhasználásra kerülnek, kivéve a bérszámfejtő program vásárlására előirányzott 
2.050 E Ft-ot. A 2013. évtől várható jogszabályi változás miatt az Intézménynek 
kötelező a központosított illetményszámfejtéshez történő csatlakozás.  
 
A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásainak I-III. negyedéves teljesítése 
70,4 %-os, elmarad az időarányostól. A dologi kiadások 57,3 %-os – 
időarányostól elmaradó -  teljesítésének oka, hogy a járási hivatal 
megalakulásával kapcsolatos átszervezések miatti jelentősebb összegű épület-
karbantartási és egyéb kiadások a negyedik negyedévben jelentkeznek. 
A Polgármesteri Hivatal háromnegyed éves kiadásainak teljesítését önállóan 
működő költségvetési szervenként a 3/b. mellékletben részletezzük. 
 
Ózd Város Önkormányzata kiadásai 50,4 %-ra teljesültek. (3. melléklet 5. 
cím) 
A háromnegyed éves teljesítés a módosított előirányzathoz képest az 
önkormányzati felújításoknál 16,1 %, a beruházásoknál 22,6 %, ami jóval 
elmarad az időarányostól. Az elmaradás oka a pályázati támogatással 
megvalósításra kerülő felújítások és beruházások esetén egyrészt az, hogy a 
tényleges kivitelezés még nem kezdődött meg, illetve a beruházás az előkészítő 
szakaszban jár (pl. Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése, 
szennyvízberuházás, Nemzetőr úti Óvoda bővítése), másrészt az, hogy az 
elvégzett feladatok pénzügyi rendezésére a IV. negyedévben kerül sor. 
 Az önkormányzati forrásból finanszírozott kisebb felhalmozási kiadások 
nagyobb részben teljesültek a III. negyedévben. 
 
A finanszírozási kiadások teljesítése 163.374 E Ft, melyből a működési célú 
folyószámla hitel törlesztés összege 95.290 E Ft, a fejlesztési célú hitelek 
tőketörlesztése 68.084 E Ft. 
 



 
 

 
 
 
 

A 3/c. melléklet a költségvetési létszámok háromnegyed éves alakulását 
mutatja címenként. Szeptember 30-án az átlagos statisztikai állományi létszám 
1327 fő, mely a módosított létszámkeret 99,1 %-a. 
 
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére az irányító  
szerv által folyósított – működési és felhalmozási célú - támogatások 
háromnegyed éves teljesítését  a 4. mellékletben mutatjuk be. A teljesítés 
összességében 74,9 %-os időarányosan alakult. A Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény részére –az Intézmény pénzigénylése szerint -  az éves 
támogatási előirányzat 68,8 %-a került kiutalásra szeptember 30-áig. Az 
intézményi feladatellátást pénzügyi akadályok nem nehezítették. 
 
Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága irányító szervtől kapott 
támogatása 2012. háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő 
költségvetési szervenkénti részletezését a 4/a. melléklet tartalmazza. 
 
A Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatása 2012. 
háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti 
részletezését a 4/b. melléklet tartalmazza. 
 
A működési bevételek és kiadások háromnegyed éves teljesítésének mérlegét a 
7. mellékletben, a felhalmozási bevételek és kiadások háromnegyed éves 
teljesítésének mérlegét a 8. mellékletben mutatjuk be.  
 
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak háromnegyed éves 
teljesítését a  9. mellékletben részletezzük.  
 
Kérem a 2012. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítésére vonatkozó 
előterjesztés megvitatását és a tájékoztató elfogadását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

………../2012.(XI.22.)  határozata 
Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 

háromnegyed éves teljesítéséről 
 
 
 
 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózd Város 
Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
A költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készült tájékoztatót Ózd Város 
honlapján közzé kell tenni. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 
 
 
 
 
 
 


