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A határozat elfogadásához 

minősített többség szükséges! 

Nyilvános ülésen tárgyalható! 

 

 

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 26-én tartandó 

képviselő-testületi ülésére 

 

2. napirendi pont 

 

2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
 

 

Jogszabályi háttér 

A helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011.évi 

CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet határozza meg.  

Az önkormányzatok előirányzat módosítási kötelezettségét és az előirányzat módosítási rendjét az 

államháztartási törvény és végrehajtási kormányrendelet szabályozza.  

Az előirányzatok változását a költségvetésen keresztül kell vezetni. 

 

      Indoklás 

A most beterjesztésre kerülő módosítási javaslat azokat a tételeket tartalmazza, melyek a költségvetés 

elfogadását követően váltak aktuálissá. 

Az előirányzat módosítási javaslat az önkormányzat 2022.évi költségvetés rendeletének első 

módosítása. 

 

    Általános indoklás 

Az önkormányzat továbbra is kiegyensúlyozott, biztonságos gazdálkodásra törekszik. 

Alapvetően két kedvezőtlen folyamattal kell számolnunk: 

• Bizonytalansági tényezőt okoz a nem lényegtelen tény, hogy a kormány 2022. július elsejétől 

vette ki a rezsicsökkentés hatálya alól az önkormányzatokat, vagyis azok azóta csak piaci áron 

tudnak földgázt és villamos energiát venni. 

A döntéssel egyidejűleg a Kormány határozott arról is, hogy szükséges egy munkacsoport 

megalakítása az energiaár növekedése önkormányzatokra gyakorolt hatásának vizsgálatára. 

Annak számszerűsítése érdekében, hogy a szabályváltozás mely önkormányzatok esetében és 

milyen mértékű többletkiadást jelent adatkezelési hozzájárulást kellett adnunk, azért, hogy az 

MNM Next ügyfélszintű adatokat tudjon adni a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium 

felé. Az ehhez kapcsolódó egyéb adatszolgáltatásunkat 2022. július 1.-ig kellett rögzítenünk az 

EBR42 rendszerben. 

Mivel a vezetékes gáz nem kiépített a településen, telefonos megkeresés érkezett a 

Belügyminisztériumtól, annak érdekében, hogy az ilyen irányú fogyasztási szükségletet 

feltérképezze.   

A Prímagáz Zrt. a tartályfeltöltés díját 2022. évben több alkalommal is emelte, három havonként 

átlag 6 %.kal, utoljára augusztusban 880,11 Ft/kg. 

Emelt áras áram számlával a munkaanyag készítésekor nem találkoztunk, az önkormányzatnál 

általános tartalékot viszont képeztünk, és a közüzemi díjaknál magasabb összeggel kalkuláltunk. 

A 2023. évre vonatkozóan új tervezeteket nem kaptunk a szolgáltatóktól. 

A helyzetet kezelni kell, azonban a megnövekedett kiadásokat kompenzáló állami támogatás 

támogatás még várat magára, a közmédiában közé tett: A központi kormányzat lehetővé teszi, 

hogy a szektor kormányengedély nélkül vegyen fel hosszú lejáratú működési (áthidaló) 

kölcsönt. A javaslatból azonban nem világos, hogy e hitelfelvétel továbbra is engedélyköteles 

lesz-e. 
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Szorult helyzetben és előre gondolkodva felmerülhet egy másik megoldás: önkormányzati 

vagyonértékesítéséből plusz források bevonása.  

Illetve a saját bevételek felülvizsgálata (bérleti díjak általános emelése). A különböző szabályzó 

rendeleteink régiek, fontos lenne! 

• Az infláció és az orosz-ukrán háború miatt az árak az egekben vannak, ez sokszoros drágulást 

jelent az önkormányzat számára. Legközvetettebb hatása a főzőkonyha 

élelmiszerbeszerzésében mutatkozik meg, de általános a drágulás minden területen. tendenciája 

kiszámíthatatlan, volumene még gondos tervezéssel is nehezen prognosztizálható. 

A várható tendenciákról: 

 

Lényeges megemlíteni, mivel Pörböly Község Önkormányzatának is az iparűzési adó jelenti a főbb 

bevételi forrását, hogy többek között azt is bejelentették, hogy a kkv-k iparűzésiadó-kedvezményét 

megszüntetik.  

Azaz 2023. január elsejétől az önkormányzatok ismét megkapják a négymilliárd forgalmat el nem érő 

cégek teljes ipáját. A kormány még 2020-ban döntött arról, hogy a kisvállalkozásoknak az iparűzési adó 

felét kell csak megfizetniük.  

A 4/2021. kormányrendelet kimondja, hogy a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú 

települési önkormányzat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. kormányrendelet szerinti, a 2021. évben 

kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből 

támogatásra jogosult.  

A támogatás folyósítása Pörböly esetében is két egyenlő részletben, június és október hónapban a 

nettó finanszírozás keretében történt:2,668 M Ft. 

A támogatást az adózó által a 2021. évben végződő adóévről benyújtott bevallás alapján, a 2022. október 

17-ei napra vonatkozó adatok szerint kell elszámolni. 

A várakozáson alapuló, becslésre alapozott kompenzáció végső összege 2022.évben realizálódik majd, 

és számításaink szerint az ASP adószakrendszerben rendelkezésre álló adatok alapján mintegy 

200 e Ft összegű visszafizetési kötelezettségre kell számítani. 

 

Feladatalapú állami támogatások: 

 

Az önkormányzat bevételének nagy részét jelentik, októberben újabb igénylésre kerül majd sor, ezért 

az eredeti költségvetési előirányzatokhoz nem nyúltunk hozzá. 

 

Megtakarítás: 

 

 A bizonytalanság nehezíti a tervezést, gazdálkodási döntéseket viszont csak tényadatok pontos 

ismeretében lehet hozni. 

Pörböly Község Önkormányzata rendelkezik általános tartalékkal:6,972 M Ft., előző évi 

maradványának teljes összege előirányzatosításra került finanszírozási bevételként. 

Céltartalékot is kellet képeznünk a megvalósításra nem került, de előfinanszírozott pályázatok még el 

nem költött összegére:2,29 M Ft. 

• Felelős állattartás elősegítése 

• Temető infrastruktúra fejlesztése 2022.év 

Jelen állapot szerint optimisták vagyunk.  

Ez azt jelenti többek között, hogy az önkormányzat költségvetéséből nem kerültek ki az eredetileg is 

tervezett önerős fejlesztések: 

• járda 70 m2 

• térfigyelőrendszer bővítése 

• hivatal épületének villamossági felújítása 

• közvilágítás fejlesztése az ÖKO-turisztikai központ bejáratáig 

Jelenleg ezek a tételek, mintegy 7,2 M Ft összegben, amelyek a megvalósításig likvidításilag is 

tartalékot és biztonságot jelentenek. 
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A hátul ütőjük azonban az, hogy amennyiben megvalósításra kerül a sor, bizony az általános tapasztalat 

szerint, átlag 30 %-os többletköltséggel kell számolni, az év eleji árajánlatokat már nem képesek tartani 

a vállalkozók!  

Ez a tendencia érvényesül a pályázatok esetében is sajnos! E azt jelenti, hogy az eredetileg 100 %-osan 

támogatott pályázatok esetében is több esetben szükség volt önerőre, mert a támogatási összeg nem fedte 

le az időközben megemelkedett árakat, munkadíjat! 

És sajnos az is igaz, hogy egy -egy pályázat elkészítésének járulékos költségére is oda kell majd jobban 

figyelni és már a kihirdetéskor mérlegelni kell, hogy be lehet-e vállalni annak önerejét (tervezési díjak, 

egyebek)!     

Fejlesztések: 

Pörböly Község Önkormányzatának likviditása stabil, bár a fejlesztések aránya egyre inkább és 

jellemzően áttolódik az önerős fejlesztésekről a pályázati támogatásból megvalósítottakra, a 

település fejlődése azonban nyomon követhető! 
 

Áthúzódó fejlesztések (2020/2021.évi finanszírozás 2022.évi megvalósítás) 

Megnevezés Összeg/Ft Forrása 

Felelős állattartás elősegítése 862 447 Magyar Falu Program 

Kommunális eszköz beszerzése 13 497 579 Magyar Falu Program 

Mindösszesen 14 360 024 Ft 

 
Áthúzódó fejlesztések (2022.évi finanszírozás 2023.évi megvalósítás) 

Megnevezés Összeg/Ft Forrása 

Önkormányzati temetők infrastrukturális 

fejlesztése 

5 974 825 Magyar Falu Program 

Mindösszesen 5 974 825 Ft 

 

Főbb módosított tételek: 

Az év eltelt időszakában az önkormányzat az előirányzatok és a likviditási terv keretein belül 

gazdálkodott, a módosítás nem sok tételt érint. Kiadásoknál és bevételeknél leköveti mindazokat 

a változásokat, amik módosítják az eredetileg tervezett összegeket. 

Jelentősebb összegek csak az évközben megvalósításra került pályázatokkal kapcsolatosan mozogtak, 

és egyéb rovatokon is ehhez kapcsolódó többletkiadás jelentkezett: pld a kommunális eszközbeszerzési 

pályázaton megszerzett traktor biztosítási díja, vagy a fűnyíró benzinköltsége. 

 

BEVÉTELEK módosítása: 

• Működési célú költségvetési. támogatások és kiegészítő támogatások (Mák nettó 

finanszírozása: Iparűzési adó kiegészítő támogatása) + 815 e Ft 

• Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  

o Bátaszéki társulásoktól +3 M Ft 

• Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

o Temető infrastruktúra fejlesztése 2022.év (MFP) +5,974 M Ft 

• Tulajdonosi bevételek (Földbérleti díjak) + 476 e Ft+ Áfa 

• Egyéb működési bevételek -1,057 M Ft 

• Ingatlanok értékesítése +983 e Ft 

• Előző év költségvetési maradványának igénybevétele +5,240 M Ft 

• Államháztartáson belüli megelőlegezések – 700 e Ft 
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KIADÁSOK módosítása: 

• Üzemeltetési anyagok beszerzése (alkatrészek, szerszámok, BENZIN fűnyíráshoz, függöny 

művelődési ház, támogatói tábla pályázatok, tűzoltókészülék műhely) +467 e Ft 

• Informatikai szolgáltatások igénybevétele +60 e Ft 

• Közüzemi díjak + 2 M Ft + Áfa 

• Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások + 114 e Ft 

• Egyéb szolgáltatások +16 e Ft 

• Reklám- és propagandakiadások + 80 e Ft 

• Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó +840 e Ft 

• Egyéb dologi kiadások (pályázatok) + 606 e Ft 

• Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + 100 e Ft 

• Céltartalékok -10 M Ft 

• Általános tartalékok +6,9 M Ft 

• Ingatlanok beszerzése +4,56 M Ft 

• Egyéb tárgyi eszköz beszerzése +7,53 M Ft 

• Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó +3,2 M Ft 

• ÁHB megelőlegezés +761 e Ft 

 

Összegezve 

 

Az előbb-utóbb megnövekvő rezsiköltségeknek azonban minden bizonnyal az lesz a következményük, 

hogy át kell csoportosítani a források felhasználását, amennyiben szükséges rangsorolni az önerős 

fejlesztések megvalósítása között.  

 

A módosításra kerülő tételeket, azok részletezését és további információkat az előterjesztés részletes 

előirányzat módosításról szóló kimutatásának mellékletei mutatják be. 

 
   


