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E l ő t e r j e s z t é s   
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez 

 
 
Tisztelt Képviselők! 
 
A többször módosított 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdése e) pontjában foglalt 
kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt zárszámadási rendelettervezetet terjesztem a 
képviselőtestület elé. 
 
A tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával 
került összeállításra. A tervezetet a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kellett elkészíteni.  
A tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetesen véleményezi, a bizottság ülésén 
elhangzottakról a bizottság elnöke fogja Önöket tájékoztatni.   
Az önkormányzat költségvetését 2019. évben a képviselőtestület két alkalommal módosította, melynek 
következtében a költségvetés főösszege intézményeivel együtt 513 459 578 Ft-ra növekedett.   
 

Indokolás a rendelet-tervezethez 
 
A tervezet 1.§-ához: 
A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire, az Egervári Közös Önkormányzati 
Hivatalra, valamint az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsődére terjed ki.  
 
A tervezet 2.§-ához: 
Az önkormányzat és költségvetési szervei – Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde, Közös 
Hivatal - 2019. évben a módosított 513 459 578 Ft-hoz képest ténylegesen összesen 371 785 590 Ft 
összegű kiadást teljesítettek, a befolyt bevételek nagysága 477 265 753 Ft-ot tett ki, az alábbiakban 
írtak szerint.  
 
A tervezet 3.§-ához:  
Ezen §-hoz tartalmazó 1. melléklet az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit 
tartalmazza.  A mellékletben kiemelt előirányzatonként mutattuk be az eredeti, módosított, valamint a 
teljesített adatokat, mindezeket külön az önkormányzatra és intézményeire, valamint együttesen is.    
Részletes indoklásra nem szorul, mivel az intézményi zárszámadásokat a testület már korábban 
tárgyalta, az önkormányzatnál képződött bevételekről pedig az alábbiakban adok tájékoztatást.  
 
A tervezet 4.§-ához: 
Az önkormányzat bevételeinek részletezését a 2. melléklet tartalmazza, eredeti, módosított 
előirányzatonkénti bontásban. 
I. Költségvetési bevételek címén a módosított előirányzat 396 379 095, a teljesítés 355 398 090 Ft-ot 
tett ki az alábbiak szerint:  

1) Önkormányzatok működési támogatásai címén a módosított előirányzat 117 151 511 Ft, 
mellyel a teljesítés megegyező mértékű. A 2. számú melléklet a) pontja részletezi, hogy az 
önkormányzat, mely jogcímeken milyen nagyságrendű állami támogatásban részesült.   
2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat módosított összege 
32 554 110 Ft, a befolyt bevétel 26 412 685 Ft-ot tett ki, melyből 
- Egyéb működési támogatások bevételei központi költségvetési szervtől jogcímen a módosított 
előirányzat nagysága 15 000 Ft, mellyel a teljesítés megegyező mértékű. Ezen sor a Bursa 
Hungarica ösztöndíj visszautalását tartalmazza. 

 - Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 
és azok hazai társfinanszírozására előirányzat jogcímen, az EFOP Keszthellyel konzorcium 
rendezvényekre bevétel nem realizálódott. A módosított 2 937 490 Ft-tól elmaradt a bevétel, 
mivel a projekt végrehajtása áthúzódik 2020.évre. 
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- Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 
azok hazai társfinanszírozására előirányzat, a TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió 
erősítése Egervár településen jogcímen a módosított és teljesített bevétel nagysága egyaránt 
10 269 642 Ft, mely TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése nyertes pályázathoz 
kapcsolódóan kapott támogatási előleg összege. 

- Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól bevételi 
előirányzat módosított összege 5 850 000 Ft és teljesített összege 5 868 700 Ft. A támogatásból 
a védőnői szolgálat működését biztosítjuk. 

-  Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól előirányzat 
módosított összege 7 827 586 Ft, mely a teljesítéssel megegyező mértékű. Ezen összeg a 
közfoglalkoztatáshoz, valamint munkaerőpiaci programban résztvevő foglalkoztatott bérköltség 
támogatásához realizálódott.  

- Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól előirányzat módosított 
összege 5 642 392 Ft, befolyt 2 431 757 Ft. A befolyt bevétel jelentősen elmarad a módosított 
előirányzattól, ennek oka, hogy az intézmény működéséhez és az iskolai étkeztetéshez az 
önkormányzatok nem adták át teljes egészében a tervezett támogatást. Az elmaradásra az 
önkormányzatok figyelmét felhívtuk, és kértük, hogy a tartozásukat rendezzék. 

3) Közhatalmi bevételek előirányzatra 23 910 000 Ft bevételt terveztünk, realizálódott             
24 795 264 Ft, melyből:  

- Magánszemélyek kommunális adója címén a tervezett 3 300 000 Ft bevételhez képest      
2 938 607 Ft folyt be,   

- Iparűzési adó tervezett nagysága 15 500 000 Ft, befolyt 17 566 576 Ft.  
- Gépjárműadó címén 4 007 378 Ft bevétel realizálódott, tervezett összege 5 000 000 Ft.  
- Helyi adópótlék, bírság címén 87 703 Ft folyt be, tervezett éves nagysága 50 000 Ft. 
- Idegenforgalmi adó címén 42 000 Ft teljesült, melynek tervezett összege 60 000 Ft 
- Egyéb közhatalmi bevételek címén nem terveztünk bevételt, ezzel szemben 153 000 Ft 

teljesült, mely az anyakönyvi többletszolgáltatások díja.  
4) Működési bevételek címén 31 002 301 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 37 185 085 Ft, 
melyből: 
-   készletértékesítés ellenértéke címén 2 250 000 Ft bevétel folyt be, mely az önkormányzat 

tulajdonában lévő Egervár 1432. hrsz- ú erdőből történt fakitermelés ellenértéke. 
- szolgáltatások ellenértéke címén 12 820 022  Ft bevétellel számoltunk, befolyt 16 384 621 Ft, 

melyből a jelentősebb összegek: közterület-használati díjból  800 400 Ft, temető-fenntartási 
hozzájárulás címén 11 025 Ft, sírhelymegváltás címén 56 692 Ft, pincedomb bérleti díj címén 
320 000 Ft, földbérlet címén  20 000 Ft, várkastély bérleti díja 495 000 Ft, sportbüfé közüzemi 
díjainak továbbszámlázása címén 38 623 Ft, dr Bódis I. háziorvos orvosi lakás közüzemi 
díjainak továbbszámlázása címén 811 195 Ft, 13 720 686 Ft-ot tett ki a Zalavíz Zrt. 
adatszolgáltatás alapján az ívóvíz- és szennyvízhasználati díjról kiállított számla nettó értéke.  

- étkezési térítési díjbefizetés címén 6 263 147 Ft realizálódott, mely az iskolai étkezési térítési 
díjak befizetéséb ől adódott, 

- kiszámlázott ÁFA bevételből, ÁFA visszatérülésből 11 754 839 Ft folyt be, mely a 
temetőfenntartási hozzájárulás, az iskolai étkeztetés térítési díjának, valamint a Zalavíz Zrt. 
által befizetett használati díj ÁFÁ-jából adódott. 

- egyéb működési bevételek címén bevételt nem terveztünk, ehhez képest 532 457 Ft folyt be, 
melyből 425 256 Ft közüzemi díjak elszámolásából adódó visszatérítésből, 40 671 Ft  
biztosítási díj túlfizetés rendezéséből, valamint kártérítés címén 53 370 Ft folyt be. 

5) Működési célú átvett pénzeszközök címén 280 000 Ft bevételt vártunk, befolyt 250 000 Ft, 
mely vállalkozásoktól kapott támogatás a falunap megrendezéséhez. 
6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén 92 457 410 Ft bevétellel számoltunk a módosítás 
során, melyből 91 319 260 Ft teljesült. Az előirányzat 1 000 000 Ft összegben a várkastély ponyva 
költségeinek visszatérítését, 361850 Ft összegben a háztartásoktól lakáscélú kamatmentes kölcsön 
törlesztését, 4 000 000 Ft összegben az I. világháborús emlékmű elkészítéséhez kapott pályázati 
támogatást, valamint 85 957 410 Ft összegben a Széchenyi utcában elvégzett ivóvízrekonstrukciós 
beruházás Zalavíz Zrt. által elnyert pályázati támogatásból, valamint a Központi Alapból történő 
finanszírozását tartalmazza.  



 4 

7) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről soron a módosítás során 77 624 763 Ft  
bevétellel számoltunk, ehhez képest 37 978 143 Ft teljesült, melynek oka, hogy sem az Ipari park 
pályázatra, sem az óvoda fejlesztése pályázatra, sem a Zártkerti Revitalizációs Programra nem 
érkezett meg a tartalék összege, illetve az MNV Zrt-vel sem zárult le a Várkastély felújításával 
kapcsolatos elszámolás. A Magyar Falu Program keretén belül benyújtott pályázatokra 
összességében 37 978 143 Ft realizálódott. 
8) Felhalmozási bevételek jogcímen a módosított előirányzat összege 21 399 000 Ft, melyből 
20 306 142 Ft teljesült. Ezen jogcímen az önkormányzat által eladott beépítetlen területeinek, 
valamint az OPEL COMBO gépjármű értékesítéséből származó bevétel került kimutatásra. 

 
II. Finanszírozási bevételek címén a módosítás során 105 524 140 Ft bevétellel számoltunk, mellyel 
szemben a teljesítés 110 344 052 Ft. Finanszírozási bevétel a 2018. évi pénzmaradvány melynek 
összege 98 808 762 Ft, a 6 000 000 Ft összegű hitelfelvétel, illetve az államháztartáson belüli 
megelőlegezés összege 5 535 290 Ft.  
 
Összességében a bevételek áttekintéséből megállapítható, hogy a teljesült költségvetési bevételek 
összege 92,8 %-os mértékű, amely a tervezethez képest kismértékű elmaradást mutat, ennek oka 
elsősorban az, hogy a várthoz képest alacsonyabb összeg realizálódott pályázati támogatásokból mivel 
a pályázatok végrehajtása áthúzódik 2020.évre.  
A bevételek egy részével az önkormányzat nem gazdálkodhatott, hiszen az állami költségvetésből 
juttatott összegek egy részét, illetve az önkormányzatok által átadott intézményfinanszírozásokat teljes 
egészében át kellett adnia az intézményei részére.  
 
A tervezet 5-6.§-ához:  
Az 1. mellékletben kerültek részletezésre az intézményi bevételek. A mellékletben intézményenként 
külön-külön, kiemelt előirányzatonként mutattuk be az eredeti, módosított, valamint a teljesített 
adatokat.   
Részletesen az intézményi bevételek jogcímeit, összegeit nem ismertetem, mivel az intézmények 
zárszámadásának jóváhagyásakor azt a fenntartó képviselőtestületek megtárgyalták.  
 
A tervezet 7.§-ához: 
Az önkormányzat és intézményei kiadásait a 3-5. mellékletek tartalmazzák. További indokolásra nem 
szorul, hiszen az intézmények zárszámadását a képviselőtestületek részletesen megtárgyalták, az 
önkormányzat kiadásai pedig az alábbiakban kerülnek részletezésre. 
 
A tervezet 8.§-ához: 
Az önkormányzat összes működési kiadásainak tényleges nagysága 236 770 273 Ft-ot tett ki, 
módosított nagysága 299 041 703 Ft volt, mely 79,2 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A kiadások 
jogcímenkénti részletezése a 4. mellékletben található. 
A működési kiadásokon belül kiadás nemenként az alábbiak szerint teljesültek a kiadások:     
I. Költségvetési kiadás címén a módosítás során 204 509 648 Ft kiadással számoltunk, a teljesítés 
142 238 218 Ft-ot tesz ki, az alábbiak szerint:  
1) Személyi juttatások címén a módosított kiadások nagysága 29 839 768 Ft, a teljesítés összege 
28 647 929 Ft. A személyi juttatásokon belül:  

- törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesített, és tényleges nagysága 20 307 377 Ft. Az 
önkormányzat ezen előirányzat terhére finanszírozta a 7. mellékletben írt 6 fő alkalmazottjának 
bérkiadását, valamint 5 fő közfoglalkoztatott személyi juttatását. A közfoglalkoztatással 
kapcsolatosan felmerülő bérkiadás 6 770 919 Ft-ot tett ki. 
- cafetéria juttatás címén 597 308 Ft került kifizetése, melyben 6 fő részesült,   
- közlekedési költségtérítés címén 125 300 Ft,  
- egyéb költségtérítés címén 181 481 Ft került kifizetésre, 
- egyéb személyi juttatások címén 449 111 Ft kiadás teljesült, melyből finanszíroztuk a 
dolgozóknak juttatott bérkompenzációt, valamint a betegszabadság címén fizetendő összegeket.  
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- külső személyi juttatások finanszírozására 1 436 386 Ft került kifizetésre, mely a pályázatok 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására kifizetett megbízási díjból, a kitüntetések mellé nyújtott 
díjakból, valamint az anyakönyvvezető díjazásából adódik, 
- választott tisztségviselők juttatásai címén 5 550 966 Ft került kifizetésre. 
 

2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén a módosítás során 4 711 760 Ft 
kiadással számoltunk, mely megegyezik a teljesített kiadás összegéből. Ezen összeg tartalmazza a 
bérek és megbízási díjak, illetve a cafetéria után fizetett járulékokat, valamint a táppénz hozzájárulás 
összegét.   
 
3) Dologi kiadások címén 88 140 566 Ft kiadás teljesült, az előirányzat módosított nagysága    
136 187 154 Ft. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 64,7 %-os mértékű a 4.  melléklet c.) 
pontjában foglaltaknak megfelelően.  
Ezen belül jelentős kiadási tételek:  
- az egyéb szolgáltatások kiadásai jogcímen a módosított előirányzat összege 62 728 947 Ft, melyből 
34 280 290 Ft teljesült az alábbiak szerint:  
      - biztosítási szolgáltatások címén 803 027 Ft összeg került kifizetésre, 
      - szállítási szolgáltatások címén 1 016 331 Ft összeg került kifizetésre a hulladékok, valamint a 

szociális étkeztetés szállítására, 
      - bankköltségek címén 1 633 969 Ft kiadás teljesült, 
      - postai bélyegvásárlás címén 10 710 Ft került kifizetésre, 

- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások módosított összege 59 225 620 Ft, melyből    
30 816 253 Ft teljesült, mely összeg tartalmazza pl: előző évi karácsonyi díszek villanyszerelését 
383 450 Ft, erdészeti szolgáltatás díját 97 000 Ft, a Határtalanul pályázat költségeit 2 165 400 Ft, 
az ipari parkkal kapcsolatos kisajátítási, földhivatali szolgáltatások díját 20 645 050 Ft, TOP 5.3.1-
16-ZA1-2017-0004 pályázat keretében megtartott rendezvények szervezési díját 3 196 850 Ft, 
gépi földmunka költségeit 802 772 Ft, az ingatlan-kataszter díját 85 000 Ft, tűz- és munkavédelmi 
tanácsadás díját 90 000 Ft összegben. A kiadási megtakarítás oka, hogy a várkastély kapcsán 
vagyonkezelési díjfizetési kötelezettség fizetésére nem került sor mivel jelenleg még folyik az 
MNV Zrt-vel a beruházás elszámolása.   

- fizetendő Áfa címén a módosítás során 16 811 442 Ft került elfogadásra, mellyel szemben 
12 551 000 Ft kiadás teljesült, mely az iskolai étkeztetés ÁFA összegéből, a Zalavíz Zrt.-nek 
számlázott ivóvíz- és szennyvízhasználati díjak ÁFA összegéből adódik. 
4) Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 2 894 000 Ft kiadást terveztünk, teljesült 2 059 000 Ft, a 4. 
melléklet d) pontjában írt szociális, és gyermekjóléti kiadásokra.  
5) Elvonások és befizetések címén a módosítás során 86 242 Ft kiadással számoltunk, mely 
megegyezik a teljesítés összegével. Ezen kiadás a 2018. évi beszámoló alapján megállapításra került 
visszafizetendő állami támogatást tartalmazza. 
6) Egyéb működési célú kiadások címén 18 592 721 Ft kiadást eszközölt az önkormányzat, az 
előirányzat módosított nagysága 30 790 724 Ft összeget tett ki a 4. melléklet e.) pontjában írtak 
szerint. A kiadási megtakarítás oka, hogy a tartalék felhasználásra került a pályázatok önrészéhez. 
 
II. Finanszírozási kiadás előirányzat módosított összege 94 532 055 Ft, mely megegyezik a teljesítés 
összegével.  A kiadásokon belül:  

- Központi irányító szervi támogatások folyósítása címén 86 212 336 Ft került az óvodához, 
és a közös hivatalhoz összességében átadásra, mely az óvoda vonatkozásában tartalmazza a 
fenntartásban érintett többi önkormányzat hozzájárulását is. Részletezve a 4/A. 
mellékletben.   

- Államháztartáson belüli megelőlegezések címén 4 569 719 Ft került kifizetésre, mely a 
2018. decemberben megelőlegezett 2019. évi állami támogatás összege, melynek 2019. évi 
rendezését a kiadások közt szerepeltetni kell, valamint ezen a soron szerepeltetjük a 
finanszírozási bevételekben szereplő összeg kiadási párját, mivel a közfoglalkoztatottak 
járulékait a támogatás későbbi megérkezése miatt meg kellett előlegezni. 

- Hiteltörlesztés kiadás címén 3 750 000 Ft teljesült. 
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A tervezet 9.§-ához: 
Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak módosított nagysága 202 861 532 Ft, ezzel 
szemben e jogcímen a tényleges teljesítés 124 694 973 Ft-ot tett ki.  A módosított előirányzathoz 
képest a teljesítés 61,5 %-os mértékű. A kiadási megtakarítás oka az, hogy a tervezett beruházások 
közül az ipari park végrehajtására, valamint a Magyar Falu Program keretében az eszközbeszerzésekre 
nem került sor, várhatóan azok 2020. évben kerülnek megvalósításra. 
A kiadások jogcímeit részletesen az 5. melléklet tartalmazza.  
 
A tervezet 10.-11. §-ához: 
Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadásokat jogcímenként intézményi bontásban 
tartalmazza a tervezet. További indoklásra nem szorul, mivel a Közös Hivatal zárszámadása együttes 
testületi ülésen, az Óvoda beszámolója pedig az előző napirend keretében elfogadásra került. A 
tervezethez csatolt 3. és 5. melléklet részletesen tartalmazza a teljesítési adatokat.  
 
A tervezet 12.§-ához:  
A költségvetési bevételek és kiadások különbözete az önkormányzatnál és intézményeinél 25 547 626 
Ft összegű költségvetési hiány, illetve 24 908 572 Ft összegű költségvetési többlet. A hiány az előző 
évi pénzmaradványból finanszírozható.  A költségvetési többlet és hiány összegének alakulásáról a 6. 
melléklet ad tájékoztatást.   
 
A tervezet 13.§-ához:  
A képviselőtestület az önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét 28 főben hagyta jóvá, a 7. 
számú mellékletben írtak szerint. Az önkormányzat tényleges létszáma 12 fő teljes munkaidőben 
foglalkoztatott, melyből a közfoglalkoztatottak száma 5 fő.   
 
A tervezet 14.§-ához:    
Az önkormányzat 2019. évi maradványa 104 276 896 Ft, teljes egészében kötelezettséggel terhelt 
maradvány. 
A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt összegéről, valamint a pénzmaradvány keletkezésének 
jogcímeiről a 8. melléklet ad tájékoztatást.  
Az intézmények pénzmaradványának jóváhagyására korábban sor került, melynek 
figyelembevételével került összeállításra a 8. melléklet.  
 
A tervezet 15.§-ának (1) bekezdéséhez:   
A vagyon alakulása:  
Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét eszköz oldalról vizsgálva az alábbi 
táblázatban mutatjuk be: 
Adatok forintban 

Megnevezés  
 

Állomány  
2018. dec.31-én  

Állomány  
2019. dec.31-én  

Változás  

Immateriális javak 15 934 216 15 852 919 - 81 297 
Tárgyi eszközök  1 211 522 297  1 272 165 248 + 60 642 951 
Befektetett pénzügyi eszközök 1 800 000 1 800 000 0 
Koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott eszközök 367 603 568 365 122 955 - 2 480 613 

Nemzeti vagyonba tartozó 
Befektetett eszközök összesen: 1 596 860 081 1 654 941 122 + 58 081 041 

Értékpapírok 0 0  
Nemzeti vagyonba tartozó 
forgóeszközök összesen: 0 0 0 

Pénzeszközök  101 001 527 108 461 221 + 7 459 694 
Követelések 29 544 312 33 585 495 + 4 041 183 
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Egyéb sajátos eszközoldali 
elszámolások: - 988 876 18 984 538 + 19 973 414 

Eszközök összesen:  1 726 417 044 1 815 972 376 + 89 555 332 
 
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:  
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest 
összességében 58 081 041 Ft-os növekedés mutatkozik, amely az immateriális javak, esetében az 
elszámolt értékcsökkenési leírás összegéből adódik a csökkenés, a tárgyi eszközök a megvalósult 
beruházások, felújítások aktíválásából, csökkentve az elszámolt értékcsökkenések összegével adódik a 
növekedés.  
 
Pénzeszközök: 
A pénzeszközök állománya 7 459 694 Ft-os növekedést mutat, amely az pályázatok keretében 
megvalósult felújítások rendezéséből, valamint az önkormányzat részére átutalt pályázati támogatások 
2019. évben még fel nem használt előlegéből adódik. 
 
Követelések: 
Követelések állományának 4 041 183 Ft-tal való növekedése a működési bevételek követelésének 
növekedéséből adódik.  
 
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások: 
Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások 19 973 414  Ft-os növekedést mutat, mely a Széchenyi 
utcában elvégzett ivóvízrekonstrukciós beruházás visszaigényelhető ÁFÁ-jának a NAV-tól 2020. év 
elején várható visszautalásából adódik. 
  
A tervezet 15.§-ának (2)-(4) bekezdéséhez:   
Ezen bekezdésekben jelzett 10. melléklet tájékoztatást ad az önkormányzat állami támogatásokkal, 
hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolásáról. 
 
A 11. melléklet az önkormányzat Európai Uniós projektjeiről ad tájékoztatást.  
 
Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait 
mérlegszerűen a 12. számú melléklet tartalmazza. 
 
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetési bevételeinek nagy részét az 
intézmények működtetésére és az egyéb kötelező feladatainak ellátására fordította.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az 
előzetes hatásvizsgálat készítését. A törvényi kötelezettségnek megfelelően az előterjesztés melléklete 
az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.   
 
Kérem a tervezetben foglaltak megvitatását, és a zárszámadásról szóló rendelettervezet elfogadását. 
 
 
Egervár, 2020. július 06. 
  
 
 
     Gyerkó Gábor s.k.                                Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k. 
                                Polgármester                                                            jegyző  
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Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.  
 
Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:  
Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének ..../2020.(….) önkormányzati rendelet-
tervezete  az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról  
 
A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:  
1. Társadalmi-gazdasági hatása:  
A rendeletben írtakból az állampolgárok nyomon követhetik az önkormányzat gazdálkodását, a 
rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, gazdasági, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott 
feladatokról.  
Nemzetgazdasági hatása: az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, így a különböző 
jogcímeken igényelhető állami támogatások révén kapcsolódik a nemzetgazdaság egészéhez. A 
rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.  
 
2.   Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki.  
 
3. Környezeti, egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre 
gyakorolt hatása nincs, egészségügyi következményei nincsenek.   
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Csak olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül 
szükségesek. 
 
5. Egyéb hatása: Nincs. 
 
6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában írtak alapján.    
 
7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel  
 
8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
                                                - személyi: rendelkezésre áll 

    - szervezeti: rendelkezésre áll 
    - tárgyi: rendelkezésre áll 
    - pénzügyi: rendelkezésre áll 

 
Egervár, 2020. július 06. 

 
 
 

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k. 
jegyző  
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Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 
rendelettervezet indoklása 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az önkormányzat költségvetését a képviselőtestület 2020. februárban tartott ülésén fogadta el    
455 458 000 Ft összegű bevétellel, és ugyanennyi kiadással. Az önkormányzat költségvetése ezidáig 
nem került módosításra, az intézmények közül a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése két 
alkalommal, az Egervári Óvoda költségvetése egy alkalommal módosult. Az intézményi módosítások, 
illetve az önkormányzatot érintő nem várt bevételek, illetve kiadások miatt indokolttá vált a 
költségvetés módosítása az alábbiak szerint:   

 
A rendelettervezet 1.§-ához:  
A tervezett költségvetés az önkormányzat és intézményei együttes tárgyévi bevételének, és kiadásának 
fő összegét 483 331 410 Ft-ban állapította meg. Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat várható 
bevételeit és a kiadásait, az intézmények (Közös Önkormányzati Hivatal, Egervári Mesevár Óvoda és 
Minibölcsőde) saját bevételét, átvett pénzeszközeit, pénzmaradványát, valamint várható kiadásait. 
A költségvetés fő összegét 23 284 544 Ft-tal indokolt növelni az alábbiakban írtak szerint. 
 
A tervezet 2.§-ához:  
A bevételi fő előirányzatokat az 1. mellékletben írtak szerint indokolt módosítani. Az Óvoda, 
valamint az iskolai étkeztetés költségvetésének módosítását az előző napirend keretében tárgyalja a 
képviselőtestület a Hivatal költségvetésének módosítását pedig együttes ülés elé terjesztjük, ezért  nem 
térünk ki ismételten a módosítások indokaira. Az önkormányzat bevételeiről pedig a 4. §-hoz fűzött 
indoklásban tájékoztatnám Önöket.   
 
A tervezet 3.§-ához:  
A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli - tárgyévi bevételeit –        
455 458 000 Ft összegben állapította meg. A bevételi fő összeg nagyságát indokolt növelni       
478 500 000 Ft-ra az alábbiak szerint: 
I. A költségvetési bevételek összegét 349 605 399 Ft-ról 373 974 162 Ft-ra indokolt emelni az 
alábbiak szerint: 
1) Önkormányzatok működési támogatása címén 116 290 536 Ft bevételt terveztünk az előirányzat 
összegét 25 151 786 Ft-tal indokolt emelni. Indokai:    
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 49 467 447 Ft bevételt terveztünk, 
melyet indokolt 25 403 114 Ft-tal emelni. Ennek oka, hogy az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 
működésének támogatása a tervezéskor a 2018. évi L. törvény alapján 3 községre 31 144 000 Ft-ban 
volt megállapítható, viszont 2020. márciustól a 2019. évi LXXI. törvény alapján 56 553 693 Ft-ra 
jogosult az önkormányzat. 
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot 
indokolt módosítani 592 990 Ft-tal, mely emelés a 2020. évi májusi pótigénylésből adódik. 
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása bevételi előirányzat javára 33 054 159 Ft-tal számoltunk a tervezéskor, mely összeget 
indokolt csökkenteni 31 360 159 Ft-ra. A csökkenés oka a gyermekétkeztetésben résztvevők száma a 
2020. március 16-tól kezdődő koronavírus okozta veszélyhelyzet következtében jelentős mértékben 
lecsökkent. 
d) Elszámolásból származó bevételek támogatások előirányzat címén bevételt nem terveztünk,       
849 682 Ft-ot indokolt tervezni, mivel a 2019. évi beszámoló alapján a gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódóan pótlólagos bevételben részesült az önkormányzat, melyet ezen a soron kell 
szerepeltetni. 
 

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatra 37 510 532 Ft-ot 
terveztünk, összegét 24 441 438 Ft-ra indokolt módosítani az alábbiak szerint:  
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 - egyéb működési célú támogatások központi előirányzattól jogcímen 14 854 000 Ft-ot terveztünk a 
Közös Önkormányzati Hivatal várható támogatására, melyet 0 Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel az e 
jogcímen származó bevételt a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron kell 
szerepeltetni.  
- egyéb működési támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól jogcímen     
6 660 000 Ft bevételt terveztünk, összegét a védőnői finanszírozás emelkedése miatt 648 000 Ft-tal 
indokolt növelni. 
- egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól bevételi előirányzat címén 
tervezett 4 513 532 Ft bevételt 5 650 438 Ft-ra indokolt növelni, mivel az intézmények módosított 
költségvetésében írtak alapján nőtt a 2019. évi tartozások beszámításával az iskolai étkeztetéshez, 
valamint az óvodai neveléshez a hozzájáruló önkormányzatok átadandó intézményfinanszírozás 
összege. 

 3) Közhatalmi bevételek címén 27 400 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyet 5 000 000 Ft-tal 
indokolt csökkenteni. Ennek oka, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet következtében az 
önkormányzatok a gépjárműadónak nem csupán a 60 %-át, hanem teljes összegét kötelesek a központi 
költségvetésnek átadni. 
4) Működési bevételek címén 24 229 714 Ft összegű bevételt terveztünk, melyet indokolt emelni 
40 717 785 Ft-ra, az alábbiak szerint:  
- Ellátási díjak címén 6 409 880 Ft bevételt terveztünk, 4 835 345 Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel a 
gyermekétkeztetésben résztvevők száma a 2020. március 16-tól kezdődő koronavírus okozta 
veszélyhelyzet következtében jelentős mértékben lecsökkent. 

- kiszámlázott ÁFA visszatérülés címén 6 955 647 Ft-ot terveztünk, 6 744 253 Ft-ra indokolt 
módosítani az ellátási díjak, és az egyéb ingatlanok értékesítése címén módosított bevételek miatt.  
- ÁFA visszatérítés címén nem terveztünk bevételt, 18 274 000 Ft-ot indokolt tervezni a NAV-tól a 
Zalavíz Zrt. által végzett Széchenyi utcai beruházáshoz kapcsolódóan visszaigényelt előzetesen 
felszámított ÁFA visszautalása miatt. 
5) Felhalmozási bevétel címén 10 708 000 Ft összeget terveztünk, mely telekértékesítésből várható. 
Indokolt 11 506 000 Ft-ra növelni, mivel az első félévben értékesített 3 db telket követően még 3 db 
telek értékesítéséből várható bevétel.  
 
II. Finanszírozási bevételek  
Eredeti előirányzatát, 105 852 601 Ft-ot indokolt 104 525 838 Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel a 
2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletben az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványa 
104 276 867 Ft-ban került jóváhagyásra. Államháztartáson belüli megelőlegezések címén bevételt nem 
terveztünk, május végéig befolyt 248 971 Ft, mely a közfoglalkoztatottak támogatásának következő 
hónapra történő áthúzódását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok 
megelőlegezéséből ered, ezért indokolt ezt az új sort beépíteni a költségvetésbe. 
 
A tervezet 4.§-ához:  
A képviselőtestület egy alkalommal módosította az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde, a 
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését. A módosításokat az önkormányzat költségvetési 
rendeletén is át kell vezetni, a tervezetben írtak szerint. 
 
A tervezet 5.§-ához: 
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2020. évi költségvetési kiadásait            
460 046 866 Ft-ról 483 331 410 Ft-ra indokolt növelni. A kiadások emelkedésének okairól az alábbi §-
hoz fűzött indoklásban tájékoztatjuk Önöket. 
 
A tervezet 6.§-ához: 
A költségvetési rendelet az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit is, összes működési 
kiadásainak nagyságát 281 552 220 Ft-ban állapította meg, melyet 285 292 354 Ft-ra indokolt 
módosítani, a 3. mellékletben írtak szerint. A Közös Hivatalt, valamint az Egervári Mesevár Óvoda és 
Minibölcsődét érintő előirányzat változás a költségvetéseik módosításakor ismertetésre került, az 
önkormányzat működési kiadásait érintő módosítások okai pedig az alábbi szakaszokhoz fűzött 
indoklás során kerülnek ismertetésre. 
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A tervezet 7.§-ához: 
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes felhalmozási, felújítási kiadásait a 4. melléklet 
tartalmazza. E jogcímen 178 494 646 Ft összegű kiadással számoltunk, melyet 198 039 056 Ft-ra 
indokolt növelni. Az önkormányzatot érintő módosítások okai a 10. §-hoz fűzött indoklásban kerülnek 
bemutatásra. 
 
A tervezet 8.§-ához: 
Az alaprendelet ezen szakasza határozza meg az önkormányzat költségvetési szervei nélküli kiadásait. 
A költségvetési kiadások nagyságát tervezéskor 455 458 000 Ft-ban állapítottuk meg, melyet    
478 500 000 Ft-ra indokolt növelni.  
(Ezen összeg tartalmazza az intézményeknek folyósítandó összegeket is.) 
Lásd a 4. és 5. mellékleteket. 
 
A tervezet 9.§-ához: 
Ezen rendelkezés az önkormányzat költségvetési szervei nélküli működési kiadásait rögzítik. A 
működési kiadások eredeti előirányzata 277 133 354 Ft, melyet 281 900 944 Ft-ra indokolt növelni az 
alábbiakban részletezettek szerint: 
I. Költségvetési működési kiadások tervezett összege 168 116 599 Ft, melyet indokolt            
164 954 476 Ft-ra csökkenteni az alábbiak szerint:  
1. Személyi juttatások címén 31 725 026 Ft kiadással számoltunk, összegét indokolt 30 534 676 Ft-

ra módosítani. Indokai:  
- A módosítás során a törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadási előirányzatát indokolt    

1 260 000 Ft-tal csökkenteni, mivel az egyik karbantartó alkalmazott május hónaptól felmondott. 
- egyéb személyi juttatások címén 76 000 Ft összegű kiadást terveztünk, melyet 69 650 Ft-tal 

indokolt növelni betegszabadság igénybevétele miatt.  
 

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága 4 909 000 Ft, 
melyet a személyi jellegű kiadások csökkenése miatt 4 689 000 Ft-ra indokolt csökkenteni. 

 
3. Dologi kiadások címén 114 548 100 Ft kiadással számoltunk, melyet 113 165 475 Ft-ra indokolt 

csökkenteni, a teljesítési adatokra figyelemmel egyes részelőirányzatok közt átcsoportosítást 
végrehajtani az 5. melléklet c) pontjában írtak szerint. Jelentősebb módosítások: Üzemeltetési 
anyagok beszerzése címén 2 992 000 Ft kiadással számoltunk, 5 121 000 Ft-ra indokolt növelni, 
mivel az önkormányzat 2019-es szociális tűzifa pályázaton a tűzifa beszerzésére elnyert 
támogatás 2020. évben került felhasználásra. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 
összegét 2 000 000 Ft-tal indokolt növelni a teljesítések következtében. Vásárolt élelmezés címén 
13 783 000 Ft-ot terveztünk, melyet a a gyermekétkeztetésben résztvevők számának a 2020. 
március 16-tól kezdődő koronavírus okozta veszélyhelyzet következtében történt jelentős mértékű 
csökkenése miatt 11 784 000 Ft-ra indokolt csökkenteni. Az egyéb szakmai szolgáltatások címén 
5 000 000 Ft kiadást terveztünk, melyet indokolt 3 000 000 Ft-ra csökkenteni. Egyéb 
szolgáltatások címén 32 476 000 Ft-ot terveztünk, melyet 33 1746 000 Ft-ra indokolt növelni a 
bankköltségek növelése miatt. Kamatkiadások címén nem terveztünk kiadást, 220 000 Ft-ot 
indokolt tervezni, mivel itt kell szerepeltetni a hiteltörlesztés kamatát. 

 
4. Egyéb működési célú kiadások címén 14 052 473 Ft kiadással számoltunk, összegét 13 683 325 

Ft-ra indokolt csökkenteni, az alábbi indokokra hivatkozással: 
- Elvonások, befizetések jogcímen kiadást nem terveztünk, azonban a 2019. évi beszámoló alapján 

228 891 Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. 
- Tartalék címén 3 549 213 Ft-tal számoltunk, melyet indokolt 2 951 174 Ft-ra csökkenteni, az 

általános tartalék összege változatlan a tervezetthez képest, a céltartalék összege 2 451 174 Ft-ra 
csökken. 

- II. Finanszírozási kiadás címén 109 016 755 Ft kiadással számoltunk, mely előirányzatot 
módosítani szükséges 116 946 468 Ft-ra, melynek egyik oka a pótlólagos központi támogatások 
miatt az óvodához, valamint a közös hivatalhoz történő hozzájárulás emelkedése. A tervezett 
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101 365 134 Ft-tal szemben az intézményekhez átadandó összeg állami támogatással és saját 
forrással összesen 110 045 876 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés másik oka, hogy 4 651 621 Ft-ot 
terveztünk államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére, mely a 2020. évi állami 
támogatás megelőlegezéseként 2019. decemberben került kiutalásra. Ezen összeget is indokolt 
megemelni 248 971 Ft-tal, mely a finanszírozási bevételekben szereplő összeg kiadási párja, 
mivel a közfoglalkoztatottak járulékait a támogatás későbbi megérkezése miatt meg kellett 
előlegezni. 

 
A tervezet 10.§-ához:  
Az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - eredeti felújítási, felhalmozási kiadásának nagysága 
178 324 646 Ft, melyet 196 599 056 Ft-ra indokolt növelni. Ennek oka, hogy az egyéb felhalmozási 
célú kiadások címén kiadást nem terveztünk, 18 274 410 Ft-ot indokolt tervezni, mivel a Zalavíz Zrt. 
által 2019. évben a Széchenyi utcában végzett beruházáshoz megelőlegezte a NAV-tól 
visszaigényelhető Áfát. 
 
A tervezethez csatolt 4. mellékletben célonként, és feladatonként bemutatásra kerültek a felhalmozási, 
felújítási kiadások, a mellékletből jól látható, hogy mely kiadási tételek kerültek módosításra. 
 
A tervezet 11.- 12. §-ához: 
Az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde és a Közös Hivatal költségvetése is módosult, ezért a 
rendeleten is át kell vezetni a korábban elfogadott módosításokat. 
 
A tervezet 13.§-ához: 
A tervezethez csatolt 6. melléklet a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról, illetőleg a hiány 
felhasználásáról rendelkezik. A költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás az előző évi 
pénzmaradványból finanszírozható, a 6. mellékletben írtak szerint. 
 
A tervezet 14.§-ához: 
A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 14 407 233 Ft-ban állapította meg, melyet indokolt 
csökkenteni 13 809 194 Ft-ra, melyből az általános tartalék összege 500 000 Ft, a működési céltartalék 
összege 2 451 174 Ft. mely a pályázatok önrészének finanszírozására, a felhalmozási céltartalék 
összege 10 858 020 Ft, mely víziközmű fejlesztési célokra, kerül elkülönítésre.   
 
A tervezet 15.§-ához: 
A rendelet módosítása az 1-9. mellékleteket érinti, melyek a fent elmondottak miatt a tervezetben írtak 
szerint módosulnak. 
 
A tervezet 19.§-hoz:  
A Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításakor döntés született a cafetéria mértékének 
emeléséről. A döntéssel a rendeletet összhangba kell hozni.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az 
előzetes hatásvizsgálat készítését. A törvényi kötelezettség előírásainak megfelelően az előterjesztés 
melléklete az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.   
Kérjük a képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítását a tervezetben írtaknak megfelelően 
hagyja jóvá.  

Egervár, 2020. 06. 24. 

                      Gyerkó Gábor  s.k.                          Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k. 
                        polgármester                                                           jegyző  
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Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 

8913 Egervár Vár u. 2.   /fax:92/564-013, 564-014, 30 8214561 
E-mail: kozoshivatal@egervar.hu 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 
 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.  
 
Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:  
- Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének    ../2020. (…..) önkormányzati rendelet-
tervezete  az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről  szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:  
1. Társadalmi-gazdasági hatása:  
Jelen rendelet-tervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, 
minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi-gazdasági hatása nem mérhető.  
 
2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadási előirányzatok teljesítéséhez az önkormányzat 
bevétellel rendelkezik, mivel a tervezetthez képest jelentős mértékben nő az állami támogatás összege.   
 
3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs. 
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan 
adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, 
amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.  
 
5. Egyéb hatása: Nincs. 
 
6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-ban írtaknak.      
 
7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet módosítás 
elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges.  
 
8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek: a jelenlegi 
feltételeken felül többletet nem igényel.  

 
Egervár, 2020. június 24.    

 
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k. 

jegyző  

 






























































