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Patkós Zsolt polgármester  
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 
képviselıbıl 6 fı jelen van, négy képviselı jelezte, hogy vagy késik, vagy nem tud részt 
venni az ülésen. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek Csertı István és Tabajdi Gábor képviselıket javasolta. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı 
napirendet tárgyalja meg a testület. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 
1. Tájékoztatás a 2008. évi önkormányzati költségvetés elfogadásáig terjedı idıszak  
     gazdálkodási helyzetérıl  
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Azért kértem, hogy a Pénzügyi Bizottság is hallja az elıterjesztést, mert ez a helyzet egy 
kicsit más, mint az elmúlt idıben bármelyik év kezdete volt. Lezártunk egy gazdasági évet, 
kezdıdik az új, a gazdálkodásnak, a mőködésnek folyamatosnak kell lenni. Eddig a mőködés 
folyamatosságát több ok támasztotta alá. Egyrészrıl az államháztartási törvény, amely 
lehetıséget adott az átmeneti idıszak vonatkozásában arra - amikor már nem hatályos az 
elızı évi költségvetési rendelet és még nincs új költségvetési rendelet -, hogy az elmúlt év 
költségvetésének 1/12-ed részével havonta gazdálkodjunk. Volt lehetısége a polgármesternek 
az elıirányzatok közötti átcsoportosításra. Ez az idei évben nincs. Azonban az államháztartási 
törvény magasabb szintő jogszabályként lehetıséget biztosít arra, hogy a polgármester saját 
hatáskörében az elıirányzatokon belül az elızı évi költségvetés 1/12-ed részével, tehát 
idıarányos részével gazdálkodjon.  



Errıl a képviselı-testület elıtt be kell számolni, tájékoztatást kell adni. Az elmúlt évben ilyen 
idıszakban nem volt olyan jelentıs a síkosság elleni védekezés, mint most szükséges volt. 
Errıl a képviselı-testületnek tudnia kell. Felkérte jegyzı asszonyt, hogy ismertesse a törvény 
ide vonatkozó részét, valamint Nagy Klárát, hogy tájékoztassa a testületet a tavalyi év végérıl 
az iparőzési adó vonatkozásában is és az idei évre áthúzódó feladatokról, például a 
hiteltörlesztés vonatkozásában megtett intézkedésekrıl, ez idei költségvetési évet terhelı 
jelentısebb összegekrıl. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az államháztartási törvény 77. §-a arról rendelkezik, hogy a képviselı-testület a naptári év 
kezdetéig, tehát január 1-jéig alkothat az átmeneti gazdálkodásról külön rendeletet. De mivel 
a testület ilyen rendeletet nem alkotott, ezért a törvény felhatalmazza a polgármestert, jogosult 
a helyi önkormányzat költségvetését megilletı bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti 
beszedésére és az elızı évi kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 
Tehát ez azt jelenti, hogy idıarányosan az elmúlt évi költségvetés egy hónapra esı részével a 
polgármester jogosult addig gazdálkodni, amíg február 15-ig nincs megalkotva a 2008. évi 
költségvetési rendelet. Az Áht. azt is elıírja, hogy a gazdálkodásról a polgármesternek a 
képviselı-testület elıtt be kell számolnia. Most ennek szeretnénk eleget tenni, hogy január 
hónapban mi az a kiadás, amit ki kell, hogy fizessünk. Polgármester úr már szólt róla, hogy a 
síkosság elleni védelem is jelentıs kiadás, ami az elızı évben nem volt. A másik ilyen 
nagyobb jelentıségő, hogy a törvény új központi illetményalapot vezetett be, és ebbıl 
kifolyólag az átsorolásokat el kell küldeni. Minden köztisztviselıt, közalkalmazottat, fizikai 
állományú dolgozót át kellett sorolni. Ennek kiadása január 1-jétıl jelentkezik, ez is ezt az 
átmeneti idıszakot terheli.  
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Az iparőzési adó bevétel teljesülése, a jelenlegi könyvelési adatok alapján 120 millió forintos 
elıirányzatunk volt, ehhez még 2 millió forintos feltöltés érkezett decemberben, tehát 
várhatóan 122 millió forintra fog teljesülni az iparőzési adó bevételünk. A könyvelésünk 
jelenleg november közepi állapotban van, folyamatosan halad, nagy eltérés nem mutatkozhat.  
A hitel törlesztésének tekintetében az új hitelbírálat, az aláírás bejelentések változtatása miatt 
a visszafizetést nem tudtuk a tavalyi évben teljesíteni, ezt január 31-ig tudjuk megtenni, a 12 
millió forintos visszafizetését a konyhára felvett hitelnek. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem a hitelbank, hanem a Magyar Fejlesztési Bank dönt errıl, tılük kell elızetesen a 
módosítást megkérnünk. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Kezdeményeztük a hitelt nyújtó banknál a befizetést, új törlesztı részlet megállapítását. A 
hitelt nyújtó intézetnek továbbítania kell ezt a Magyar Fejlesztési Bankhoz, ott ebben 
döntenek, majd visszakerül hozzánk. A hitel visszafizetést január 31-ig tudjuk megvalósítani. 
Az idén január 15-ig teljesített legjelentısebb kifizetés a síkosság elleni védekezés. 2007. 
évben síkosság elleni védelemre mindössze 240 ezer forint elıirányzatot terveztünk. Ehhez 
képest most január hónapra 415.800 Ft kifizetése vált szükségessé, tehát megközelíti a 2007. 
évi elıirányzatnak a kétszeresét.  
Jelentıs kiadás mutatkozik az illetményemelések, az átsorolások szükségessége miatt.  
Még egy plusz kifizetés, a garantált minimálbér összege is terheli a költségvetést. 
Középiskolai végzettségő dolgozónak garantálni kell a 86.300 Ft-os bérminimumot, ez 
intézményenként, az Alapszolgáltatási Központnál 141.000 Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 
110.000 Ft, az ÁMK-nál 451.000 Ft többletet fog eredményezni havonta a személyi juttatások 
terén. Ez igen jelentıs összeg csak az ÁMK vonatkozásában egész évre nézve több mint 5 
millió forint.  



Január 1-jétıl a költségvetési törvény alapján a köztisztviselıi illetményalap 38.650 Ft-ra 
emelkedett, ez meghaladja már a korábban meghatározott helyi illetményalapot, ennek 
következtében a képviselık tiszteletdíjánál, a polgármester illetményénél, a köztisztviselık 
ruházati hozzájárulásánál a központi illetményalapot kell ezen túl figyelembe venni, a helyi 
illetményalap hatályát veszti. Ez a képviselıi tiszteletdíjaknál többletet jelent, újból kell 
ezeket számolni. Éves szinten a képviselık, bizottsági tagok, külsı bizottsági tagok 
tiszteletdíja várhatóan összesen 4.850.000 Ft + járulékai kiadást jelent majd az 
önkormányzatnak.  
A költségvetési módosított fıösszeg a mőködési kiadások területén tavaly a legutolsó 
módosításkor 518.174.000 Ft volt, ennek az 1/12-ed része 43 millió forint. A bérfizetések 
figyelembevételével az ÁMK kifizetéseivel együtt valószínőleg az átmeneti gazdálkodás 
idejére a 43 millió forintot be tudjuk tartani. A decemberi illetmények, amelyek januárban 
kerültek kifizetésre plusz még a januári illetmények, amelyek február elején kerülnek 
kifizetésre, azok fogják terhelni ezt az idıszakot. Várhatónak február 15-tıl rendelkezünk 
majd költségvetéssel. 
Tabajdi Gábor képviselı 
Az illetményalap emelést a központi költségvetés támogatja, vagy az önkormányzatnak kell 
kigazdálkodni? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
A költségvetési törvényben meg van határozva a központi illetményalap, erre fedezetet az 
önkormányzat saját bevételei valamint a központi támogatásból juttatott állami támogatások, 
normatívák nyújtanak. Külön kiemelve nincs, hogy erre ellentételezést kapna az 
önkormányzat. 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem volt, és nincs is, hiszen egyetlenegy esetben lett volna erre lehetıség, például a 
közalkalmazottaknál, amikor a kilencvenes évek elején fölvetıdött az, hogy az állam 
alkalmazza majd a pedagógusoka,t és ı fizeti a bérüket, akkor lett volna lehetısége ennek. Így 
az önkormányzat kénytelen a normatívákból és saját bevételeibıl más szerkezető elosztást 
biztosítani. A kevesebb normatívából kell biztosítani a törvényi kötelezettséget. 
Besesek Béla képviselı 
A költségvetésben van egy olyan sor, hogy utak, hidak karbantartása. Szerinte arról a sorról 
meg lehet oldani a síkosság elleni védekezést. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Az a dőlıutak karbantartását jelenti és ez fel is emészti, sıt nem is elegendı. Ha a dőlıutakat 
valamilyen szinten karban akarjuk tartani, akkor ez az elıirányzat szükséges. A síkosság 
elleni védelem az külön soron kerül minden évben tervezésre. A költségvetés szőkülése és a 
korábbi enyhe telek miatt 240 e Ft-os elıirányzatra szőkült. 
Patkós Zsolt polgármester 
Most ez az összeg finanszírozható volt, van költséghelye, nem ez a kérdés. Az a legfontosabb, 
hogy mindenki lássa a számokat, és annak birtokában alakítsa ki majd véleményét, amikor a 
költségvetésrıl fogunk dönteni.  
Nagy Klárát felkérte, beszéljen arról, hogy mit hoz az új adótörvény. A mostani gazdálkodást 
nem érinti, de a költségvetés tervezését igen. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
A költségvetés tervezését nagymértékben érinti az ÁFA törvény teljes megváltozása. Az 
ÁMK-nál a gyermek étkeztetés vonatkozásában, az Alapszolgáltatási Központnál pedig a 
szociális étkeztetésre vonatkozóan alakulnak át az ÁFA adózás szabályai. A gyermek 
étkeztetésben a vásárolt nyersanyagok tekintetében közszolgáltatás vásárlásának minısül ez a 
tevékenység és tárgyi adómentesként kell kezelni. A nyersanyag ÁFÁ-ja az intézményt, 
ezáltal az önkormányzatot terheli. 



Ez azt jelenti, hogy tavaly volt egy számítás a nyersanyag normára, ami kb. 20 %-os 
emelkedést eredményezett és arra még most a 20 %-ot rá kell, hogy számoljuk, amit a 
gyerekek felé ki kell számlázni ahhoz, hogy a nyersanyag ÁFÁ-ja ne terhelje az 
önkormányzatot. A szülık gyakorlatilag 20 %-kal fognak többet fizetni. ÁFA tartalmat nem 
tartalmazhat, bruttó összegben kell a díjat beszedni. 
Besesek Béla képviselı 
Az óvodás nyersanyagköltsége 230 Ft, az óvodás ennyit fizetett az ebédért? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Plusz ÁFÁ-t. 
Besesek Béla képviselı 
A 20 % ÁFÁ-t akkor megfizette tavaly, tehát 276 Ft-ot fizetett az ebédért. Most akkor 
mennyit fizet? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
A 276 Ft-ra még rá kell tenni 20 %-ot, tehát összesen 331 Ft-ot. A szülık 20 %-kal fizetnek 
többet, mert eddig is megfizették az ÁFÁ-t. 
Besesek Béla képviselı 
Az önkormányzatot ez mennyiben érinti? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Azáltal, hogy a bevételre nem számolhatunk ÁFÁ-t, ezért a beszerzésre kerülı nyersanyag 
ÁFÁ-ját sem igényelhetjük vissza. Tehát a 20 %-os ÁFA tartalom, amit megvásárolunk 
nyersanyagot, azon rajta van. 
Patkós Zsolt polgármester 
Jobban járnánk-e ha esetleg kiadnánk a konyhát vállalkozásba? 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
A vállalkozó a nyersanyag ÁFÁ-ját vissza tudná igényelni, mert nem közszolgáltató. Kisebb 
lenne az emelés. 
Az idıseket érintıen ez úgy alakul, hogy az ÁMK biztosítja a szociális étkeztetést az idısek 
részére, az Általános Mővelıdési Központ az Alapszolgáltatási Központnak felnıtt 
étkeztetésre vásárolt szolgáltatást számláz le, amely ÁFÁ-t tartalmaz. Az Alapszolgáltatási 
Központ viszont ÁFÁ-t nem számíthat fel az idısek részére, ugyanolyan szolgáltatásnak 
minısül és tárgyi adómentes kategóriába tartozik. Az ÁMK-nál leszámlázott ÁFÁ-t az 
Alapszolgáltatási Központ nem igényelheti vissza. Ez jelentıs változás, hogy ezek a 
tevékenységek közszolgáltatásnak minısülnek, a szociális ellátás is és a gyermekétkeztetés is. 
Eddig a lakóingatlanok bérbeadása tárgyi adómentes tevékenységnek számított, tehát az 
önkormányzati lakásokat nem terhelte ÁFA. Most az ÁFA törvény szerint nem kivétel a 
lakóingatlan, egyöntetően kezeli a bérbeadást ÁFÁ-s tevékenységként. Lett volna lehetıség 
tárgyi adómentességet választani a bérbeadás tekintetében, de a korábbi években, amikor az 
önkormányzat felépítette a piaccsarnokot, jelentıs ÁFÁ-t igényelt belıle vissza. Ha mi most a 
tárgyi adómentességet választjuk, akkor az idıarányosan hátra lévı ÁFÁ-t be kellett volna 
fizetnie az önkormányzatnak. Nekünk anyagilag szükséges, hogy az általános szabályok 
szerint adózzunk az önkormányzati lakások bérleti díja után is. Ez azt jelenti, hogy 20 %-kal 
többet fognak a bérlık fizetni az önkormányzati lakások után, ami nekünk nem lesz plusz 
bevétel, hanem be kell fizetnünk az ÁFÁ-t. A lakókat a 20 % emelés terheli. Jegyzı 
asszonnyal beszéltünk róla, hogy a lakókat ez az emelés érinti, viszont az önkormányzatnak 
ebbıl plusz bevétele nem származik. 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság javaslata volt, hogy vizsgáljuk felül a lakbérek mértékét. 
Vincze Jánosné jegyzı 
A lakókat kiértesítettem arról, hogy az ÁFÁ-t fizetniük kell, nem tudjuk, hogy ezen felül 
tervez-e emelést a Pénzügyi Bizottság vagy a képviselı-testület. 



Nagy Klára vezetı tanácsos 
A költségvetést érinti még a szociális törvény változásával a bentlakásos otthonba a beutalás 
igen jelentıs változása, valamint a házi gondozásban és a szociális étkeztetésben az új 
belépıknek a kezelése. Újfajta rendszerben történik az otthonba való beutalás, ami három 
hónapig is elhúzódhat, ha üresedés van. Ez jelentıs mutatószám kiesést fog eredményezni. 
Bizottság fogja eldönteni, hogy kit lehet házi gondozni, tehát ott is mutatószám kiesést, 
bevétel csökkenést fog eredményezni. 
Vincze Jánosné jegyzı 
Az új belépıkre vonatkozik ez, majd utána megy ez a dolog, de most még nincsenek ezek a 
bizottságok felállítva. Kb. március lesz, amikorra meg lesz állapítva, hogy 4 órán túl van-e 
gondozási szükséglete egy kérelmezınek. A házi gondozás tekintetében meg fel kell állítani 
egy bizottságot, amelynek az összetételét jogszabály elıírja, ez is márciusban várható, hogy 
feláll a bizottság. Most év elején vannak gondok. 
Besesek Béla képviselı 
Addig nincs házi gondozás? 
Vincze Jánosné jegyzı 
Új kérelmezıkre vonatkozik ez, a régieket nem kell újravizsgálni, a jogviszonyuk 
folyamatosan fennáll. Az ünnepekben 3 idıs meghalt, 3 hely megüresedett és nem tudjuk 
betölteni a helyüket, pedig kérelmezı van. 
Nagy Klára vezetı tanácsos 
Novemberben kellett igényelni a 2008. évi normatívát, ott már külön kellett szerepeltetni az új 
belépıket, akikre más normatíva jár, mint a meglévıkre. Arra kell figyelni, akikre 
megigényeltük a normatívát, ha ezt túllépjük, akkor csak az illetékes minisztériumtól pályázat 
útján juthatunk hozzá a pénzünkhöz. Szociális étkeztetésnél ez azt jelenti, ha túllépjük az 
általunk megigényelt keretet, lehet, hogy hónapokon keresztül étkeztetjük önkormányzati 
támogatással az étkezıt, és majd késıbb, pályázat útján jön be a pénzünk, ha a keret el nem 
fogy.  
Patkós Zsolt polgármester 
Figyelni kell, hogy nem lépjük túl a keretet. 
 
A képviselı-testület tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester 16 óra 30 perckor bezárta az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
        Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
        polgármester  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 Csertı István            Tabajdi Gábor 
       jkv. hitelesítı     jkv. hitelesítı 


