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!

Tiszaeszlár KÖzségi. Önkormányzat

z}tg. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főelőirányzata hasonló nagyságrendű, mint az előző
evi. s3 i.500.000,- Ft.
A 2019, évben tewezett bevételek 80.665. 528,- Ft-tal
-*ua"ut .i á i"*"*o kiadásoktól.
Az elŐző évek gYakorlata szerint a hirány belső finan sziroÁssa|,
az előző évi pénzmaradvány
igénybe vételével a forráshiany kezelhetB, a költségvetes
elyensúlyba hozható.
A bevételek alakulása:

|/ e Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek

1

Ft '

bér-támogatása: 33.571.400,_

1.b./ Település üzemeltetés támogatása: 33,840.933,p], közvilágítás: g.tgz.oóo,-

Ft

Ft temető-fenntartas 1.197.633,_ Ft,
[l:Í,'tr:"Tf3lilTÍi,_';ii',tto,,
1.c./ Egyéb (nem célhoz kötött) támogatás
7.200.000,- Ft
1 d.i Lakott kültenilethez
kapcsolódólámogatás : 3 54.45 0,- Ft
l
település-feúartáshozkapcsolódó kiegészítés34.699.670,?.? ,Ilt?l?nos
Ft
2.b, l P olgármester bértámo gatás a 97 2.40Ó,F t.

közút, járda

.

Településműködésének áItalános tdmogatása össresen:
2.A,üevelési intézmény támogatása

,,!;'r::if§nők
3

1

I 0,63g.753,-

Ft.

7I.760.616,- Ft
Ft dajkak bértámogu,árui 15.435.000,- Ft,

- Óvoda:

bértámogatása: 44,735,0ló,,

épületfenntartás, működés

./Szociális feladatok támogatása:

3.a./ Általános szociális célútámogatás:
53.6l1.000,3.b./ Család és gyermekvédelem: 3-.400.000,-

3.c./ Szociális étkeztetés 3.2l0.880,- Ft

4,dlHázi segítségnyirjtás

-

5./ Falugondnoki szolgálat

6,/ cYermekétkeztetés
-

{
11

a./

Ft

Ft

szociális gondozás 275.000,- Ft
gondozás l 5' l 80'000'- Ft

ir'r'o8il:'Íi

"'o""r|if;].ri'J*ffii.',rJ1?;.11b*nr..runru*
c./ szünidei

étkeáetésaZ1.1ZO,- rt.

2?.303.433,-Ft,

Szociális feladatok támogatása összesen: 122.647,033,- Ft.

MÚlt évben az állami normatív támogatás 283.220.804,-

Ft

volt.

A

növekedést

a

házi

segítségnYÚjtást igénybe vevők számónak emelkedése, és a korábbi pedagógus
bérintézkedés
normat ív áb a t ört énő b e ill e s zt és e e r e dménye zt e,
II. Közhatalmi bevételek (adók) : ] 4.900.000,-

Ft

a,llparűzési adó: 7.000.000,- Ft

b./ Gépjármú adó önkormányzatnáImaradó

része 3.400.000,- Ft
c.l magánszemélyek kommunális adója: 4.500.000,- Ft.

A mólt évben a kakségvetés 34 mitlió Ft adóbevételt tervezett. Ez nem teljesült, a 2019,
évi
tery a múlt évi tényleges adóbevétellel számolt.

III. Működési bevételek: t7.500.000,a./ szolgáltatási díjak: 5.000,000,-

Ft

Ft

Itt szerePel amezőgazdasági tevékenységfö|dalapú támogatás4 terményár
bevétel, egyéb szolgáltatás díja.

d,/ térítésidíjak: 9.000.000,- Ft
c.l kiszám\ázott ÁFA: 3.500.000,- Ft

A kisámlázott ÁFA csak átfut

a költségvetésen, kiadási oldalon befizetésre kertil az adóhivatalnak.

Működési célúbevételek összesen:

A terv a múlt évi teljesítésszámait vette alapul.
IV. Működési célra átvett pénzeszközök: 102.000.000,- Ft,
Átvett pénzeszkÖz a Munkaügyi Körpont által a közfo8lalkoáatáshoz adott
támogatás, a mezőöri támogatás, az
egészségbiztosításitámogatás a védónői szolgálathoz. Á védönói szolgálat
elmttievi iámogatása o mitfiJ rt volt, A körzet
bontása miatt a támogatás várhatóan a terv felett teljesül.

V. Belső finanszírozás: 80.665.528,- Ft.
A belsó finanszírozás előző évi pénzmaradvány felhasmálásátjelenti.
igénYbe

A múlt évi felhasználáshoz hasonló pénzmaradvány

KÜlÖnbség, hogy 20 l 8. évben á maradvány felhasználas tetles egeszében
működésre volt törvezve, 20 l 9,
évben 25 millió Ft beruházásr4 az idősek otthona berendezésére. PUUot
t ori.*.zik, hogy a működési célúigénybe vétel
jelentösen csökkent.
_véte]e.

A kiadások alakulása:

A kiadások

Összességében a múlt évi szinten kertiltek tervezésre, némi
szerk ezeti változással
csökkent a müködési kiadások aránya,és nőtt aberuhánások előirányzata.

Bér kiadások:

A

bérelőirránlzat 216.000.000,- Ft, rnely magában foglalja a közmunkások
részérekifizetett
bért is. A bérelőirányzat 14 millió Ft-tal ncivekszik- ai előző
évhez kép*i. p*"t otu-u
minimál bér, a garantált minimálbér növekedése, továbbá, hogy a be nemitittott
iires állások

várható bérkiadása is tervezésre került. Az üres állások fenntartása indokolt, hiszen egyes
területekre - óvoda, szociális ellátás - hiszen itt az engedély megtartásához a jogszabályban
előírt létszám szükségletet fenn kell tartani.
A bérelöirányzatból 3l millió Ft a Hivatal, 65.000.000,- Ft az óvoda, l7 millió az önkormányzati igazgalás (polgármesteri
bér, képviselótestületi tiszteletdij) 17,2 millió a mezőör, a karbantartók, 3,6 millió a védönői szolgála! l2 miliió a szociális
gondozók, 7 millió a gyermekjóléti szolgálat előirányzat4 46,2 millió a közfoglalkoáatás

A munkaadót terhelő jarulék a kifizetett
közteher 2Yo-ot csökkent, 17,5 Yo-ra,

bérkiadása.

bértOmeg fliggvénye. Könnyebbséget jelent, hogy a

Dologi és egyéb működési kiadások:

A

dologi és az egyéb működési kiadások tervezése épületfenntartásra, település tisztasági
feladatra, temetófenntartásra, közüzemi díjak kiíizetésérea múlt évi mértékbentörtént. Itt
jelentkezik az orvosi rendelö, védőnöi szolgálat, konyha, óvoda, hivatali épület, művelődési
ház fenntartása, múködtetése.
Az élelmiszeíéLraknövekedése miaít az élelmiszer-nyersanyag tervezésénélezí a növekedést

figyelembe kellett venni.

Az

egyéb működési költségek között

szerepel

e|őir ínyzata, a falugondnoki szo l gál at műkö dtetése.

a

szewezett szemétszállítás kiadási

Juttatások. segélyek:

Ellátottak juttatásara 38.500.000,- Ft előirányzat került tervezésre. Itt a települési támogatások
(segélyek) illetve a szociális ellátásokhoz kapcsolódó kiegészítések(gyermekétkeáetés,
szociális étkeaetés) keniltek tervezésre.
Tartalék:

A

tervezet tarta|maz 2.000.000,-

kiadásokra.

Ft

működési tartalékot, előre nem látható varatlan

Beruházás:

A

kiadási oldalon szerepel 25.000.000,- Ft beruházás, mely az idősek bentlakásos otthona
berendezéséhezad előitányzatot. Fedezetül a 2018. évi megtakarítás, pénzmaradvány j elent
fedezetet.
Létszám:

A köztisztviselők

tewezett létszámkerete 7 fő, 0,4 mutatóval kevesebb, mint az állarnilag
elismert létszátmszikséglet. Az óvoda és konyha létszámkerete 2l tő (v tires állásokkal
egyiitt), a szociális ellátás létszáma engedélyezett létszáma 7 fő. A közmunkások várható
átlaglétszáma 55 fo.
Tiszaeszlár, 2019. február 4.
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HATÁS VIZSGÁLAT
a./ Társadalmi. eazdasági. költségvetési hatás: A költségvetésről szóló rendelet-tervezet
biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátáséhoz a megfelelő pénzúgyiforrást, a
tervszerű költségvetési gazdálkodást.
b./ Környezefvédelmi. egészségügyi hatás: Környezetvédelmi és egészségügyi feladatok
ellátására a rendelet-tervezet az alapvető szolgáltatás biztosításához a sziikséges forrásokat
biztosítja.

c./ Jogszabály alkalmazáshoz szükséges adminisztráció. személvi. szervezeti tárgvi ós
Dénzüeyi feltételek: A rendelet alkalmazáséútoz a Polgármesteri Hivatalban a személyi és a
tár

gyí feltételek biztosítottak.

d./ A rendelet alkotásának szükségessége.iogalkotás elmaradásának várható
következménvei: Az önkorrnányzat, mint költségvetési szew gazdálkodása szabályozott,

költségvetését rendeletben a Képviselőtestület határozzameg. A rendelet-alkotás elmaradása
törvénysérté st eredmé ny ezne,

