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Tisztelt Képviselőtestület! 

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat és költségvetési szervei a 2021. évi költségvetésről 

szóló 2/2021. (II.26.) rendelete alapján kezdte meg működését. Jelenleg a beszámoló az III. 

negyedéves gazdálkodás terv és tény adatait mutatja be az Önök számára. 

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat 

 - részletezést az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

K i a d á s o k 

 

Eredeti előirányzat: 371.523.474 Ft, Módosított előirányzat: 459.882.797 Ft,  

Teljesítés: 259.270.092 Ft. 

Személyi juttatások: Az előirányzat növekedése a szociális ágazati pótlék keretében 

foglalkoztatott személyek bér jellegű kiadásából, valamint az önkormányzatnál 

foglalkoztatottak béren kívüli juttatás utólagos betervezéséből származik.  A cafetéria juttatást 

a dolgozók október elején megkapták. 

Eltérés: 2.548.969 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok: A fent említett személyi jellegű kiadások járulékvonzata került 

kimutatásra az adott soron. Az eltérés:395.088 Ft 

Dologi kiadások: A dologi kiadások között több tétel szerepel, mely okozza az eredeti és a 

módosított előirányzat közötti nagy eltérést. A közüzemi díjak közül a legjelentősebb eltérés 

vízdíj fogyasztásnál jelentkezett, valamint a közvilágításnál. A sportpályára tervezett vízdíj 

70.000 Ft volt, jelenleg a teljesítés 1.376.433 Ft. A közvilágításra tervezett közüzemi díj kiadás 

2.500.000 Ft volt a teljesítés adatok 2.806.612 Ft. A vásárolt élelmezés eltérése a Solymosért 

Kft. működésével kapcsolatos. Ezen a soron csak a szociális étkezés kiadása került tervezésre, 

a feladat átadás miatt, viszont a gyermekétkeztetés és a bölcsődei étkeztetés kiadásai is ezen a 

soron szerepelnek 2021. július 1-től. (Eddig ez az óvodánál került kimutatásra.) Karbantartási, 

kisjavítási kiadások soron a Solymosért Kft. által végzett karbantartási munkák kiadásai 

szerepelnek. ( Az eredeti előirányzatban az egyéb működési célú kiadás ÁH kívülre soron 

szerepelt.) Egyéb szolgáltatások módosítása: a IFKA pályázat -szemétszedés költségei, 

Solymosért Kft.-nek fizetett takarítási szolgáltatások, az Árpád kori települések pályázat kiadási 

miatt változott. Működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásai az előbb felsoroltak 

vonzataiból következik. A fizetendő általános forgalmi adó növekedését a felújításhoz 

kapcsolódó fordított áfa okozza. Az előirányzaton belül előirányzat átcsoportosításra is sor 

került.  Az eltérés: 35.714.038 Ft. 

Ellátottak pénzbeli juttatásai: Az előirányzat nem módosult. 

Elvonások befizetések: A beszámoló alapján a jogosulatlan támogatás igénybevétele után 

fizetett összeg. Az eltérés: 1880 Ft. 

Egyéb működési célú kiadások ÁH belülre: Az előirányzat nem módosult. 

 

Egyéb működési célú támogatás ÁH kívülre: Az előirányzat csökkenését a Solymosért Kft. 

támogatásának a megbontása miatt változott. Az önkormányzat ilyen jogcímen a civil 

szervezeteknek, a Solymosért Kft-nek és a helyi fogorvosnak nyújt működési támogatást. Az 

eltérés: -8.313.897 Ft. 

 



Beruházások: Az év során több pályázaton is sikeresen vett részt az önkormányzat. A 

beruházások sor változása a Magyar falu program keretében elnyert játszótér eszközbeszerzés 

kiadásai, valamint a LEADER program keretében elnyert játszótér építés kiadásai szerepelnek. 

Az eltérés: 9.391.218 Ft. 

Felújítások: A felújításhoz kapcsolódó fordított áfa okozza, mely átcsoportosításra került a 

fizetendő áfa sorára. Az eltérés: -5.475.635 Ft. 

Központi irányítószervi támogatás: Az önkormányzat intézményei a működésükhöz szükséges 

anyagi támogatást megkapták. Az év során a feladatok átrendeződése miatt az óvodának átadott 

működési támogatás csökkent, illetve a szociális ágazati pótlék összegével növekedett. 

Utólagosan került átadásra az intézményeknek a cafetéria fedezetére szolgáló összeg. Az eltérés 

mértéke:  -5.288.127 Ft. 

A teljesítés az tervhez képest: 56 % 

 

B e v é t e l e k 

 

Eredeti előirányzat: 371.523.474 Ft, Módosított előirányzat: 459.882.797 Ft,  

Teljesítés: 381.852.754 Ft. 

Működési célú támogatások ÁH belülről: Az önkormányzat az állami bevételeit, minden hónap 

végén rendszeresen megkapta a Magyar Államkincstártól. Működési célú állami támogatás 

többletbevétele a szociális ágazati pótlék ( 2.141.150 Ft). Amely a házi segítségnyújtásban és a 

bölcsődei feladatokat ellátó  dolgozók kapnak a ledolgozott napok után.  Működési célú 

kiegészítő támogatást az önkormányzat a minimálbért emelésének a kompenzálására kapott. 

(6.271.344 Ft) Elszámolásból származó bevétel az elmúlt évi beszámoló alapján illette meg az 

önkormányzatot. ( 1.009.870 Ft)  Egyéb működési célú támogatás növekmény az IFKA 

(1.965.000 Ft) és az Árpád kori települések (2.999.463 Ft) nyertes pályázatából származik.  Az 

eltérés: 14.386.827 Ft. 

Felhalmozási célú támogatások:   Ilyen jogcímen az önkormányzat a hivatal felújítására nyert 

EBR42 pályázaton 39.4472.620 Ft, Magyar Falu program és LEADER pályázaton együttesen 

elnyert összege:   9 289 988 Ft. 

Közhatalmi bevételek: A közhatalmi bevételek a tervezethez képest sokkal jobban teljesültek. 

Az eltérés: 20.100.000 Ft. 

 Működési bevételek: Az önkormányzatnak működési bevétele szolgáltatásokból, térítési 

díjakból, kamatbevételből és egyéb bevételekből származik. Mivel a gyermekétkeztetési 

feladatokat vásárolt élelmezéssel látja el az önkormányzat, igy a térítési díjak is az 

önkormányzathoz futnak be 2021. július 1-től. A működési bevételek növekedésének nagy része 

az átszervezésből származik. Működési bevételt növeli az év során áramdíj elszámolásából 

kapott összeg, bírság bevételéből származó bevétel, illetve kamat bevétel. Az eltérés: 5.083.038 

Ft.  

Felhalmozási bevétel: Az önkormányzati tulajdonú terület részbeni illetve teljes terület (179 m2 

)  értékesítéséből származik. A terület értékesítése a Gyöngyös-Mátrafüred közötti kerékpárút 

nyomvonalának rendezése miatt volt szükséges. A befolyt összeg: 26.850 Ft. 

Finanszírozási bevétel összege nem változott. 

A teljesítés az tervhez képest: 83 % 

 

 



Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 

- részletezést az 2.sz. melléklet tartalmazza. 

 

K i a d á s o k 

Eredeti előirányzat: 82.891.819 Ft, Módosított előirányzat: 83.026.440 Ft, 

 Teljesítés: 44.942.890 Ft. 

Személyi juttatások és munkaadói járulékok: Az adott időszakban béren belüli átcsoportosítás 

történt, az előirányzat módosítást nem igényelt.  

Dologi kiadások: A dologi kiadások között átcsoportosítás történt, az előirányzat nem módosult. 

Egyéb működési célú támogatás: A hivatalt év közben megillető többlet támogatást, kiadási 

oldalon „tartalék” sorra került betervezésre. Eltérés: 134.621 Ft. 

Beruházások: Módosítás nem történt. 

A teljesítés az tervhez képest: 54 % 

 

B e v é t e l 

 

Eredeti előirányzat: 82.891.819 Ft, Módosított előirányzat: 83.026.440 Ft, 

 Teljesítés: 47.947.669 Ft. 

Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről: Az év közi többletbevétel érintette 

Mátraszentimre költségvetését is. A közös hivatal működéséhez a hozzájárulás mértéke 

csökkentésre került: 21.609 Ft-tal. 

Finanszírozási bevétel: Az év közben kapott többlettámogatást miatt került módosításra a sor. 

Eltérés: 156.230 Ft. 

A teljesítés az tervhez képest: 58 % 

 

 

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 

- részletezést az 3.sz. melléklet tartalmazza. 

 

K i a d á s o k 

 

Eredeti előirányzat: 20.633.138 Ft, Módosított előirányzat: 21.168.619 Ft, 

 Teljesítés: 11.069.958 Ft. 

Személyi juttatások: Az adott időszakban az előirányzat módosítása az utólagos cafetéria 

betervezésének a következménye. A dolgozók október elején megkapták a cafetéria juttatást. 

Az eltérés: 400.000 Ft 



Munkaadókat terhelő járulékok: A fent említett cafetéria járulékvonzata került kimutatásra az 

adott soron. Az eltérés: 62.000 Ft 

Dologi kiadások:  A dologi kiadások előirányzata rovaton belül került kompenzálásra a biztosító 

által fizetett kártérítés. Eltérés: 73.481 Ft. 

A teljesítés az tervhez képest: 52 % 

B e v é  t e l 

Eredeti előirányzat: 20.633.138 Ft, Módosított előirányzat: 21.168.619 Ft, 

 Teljesítés: 11.986.814 Ft. 

Működési bevételek: Az előirányzat a biztosító által fizetett kártérítés miatt növekedett. Az 

eltérés: 73.481 Ft. 

A finanszírozási bevételek: Az előirányzat változása a dolgozók béren kívüli juttatásának 

utólagos finanszírozásával módosult.  Az eltérés: 462.000 Ft. 

A teljesítés az tervhez képest: 57 % 

 

Solymosy Óvoda 

- részletezést az 4.sz. melléklet tartalmazza. 

K i a d á s o k 

 

Eredeti előirányzat: 128.229.374 Ft, Módosított előirányzat: 120.733.220 Ft, 

 Teljesítés: 79.390.856 Ft. 

Az elmúlt időszak igen mozgalmas volt az óvoda költségvetését illetően. Átadta a 

gyermekétkeztetési feladatot az önkormányzat részére ( Az önkormányzat Solymosért 

Nonprofit Kft-től vásárolt élelmezés formájában látja el a feladatot.). A gyermekétkeztetés 

megszűnése a konyha átadásával járt. Az év közbeni változás az óvoda költségvetésében több 

helyen is módosítást okozott. Befolyással volt a személyi juttatásokra és a hozzá kapcsolódó 

járulékokra, a dologi kiadásokra, valamint az óvoda működési bevételére is. Az óvoda 

költségvetésében okozott módosításokat részletesen tartalmazza az I. félévi költségvetés 

módosításakor kiadott anyag. Jelenleg a módosítások ezzel az összeggel együtt tartalmazzák a 

módosításokat. 

Személyi juttatások: Az óvoda év közben kiegészítő és szociális ágazati pótlék támogatásban is 

részesült, mely módosította a személyi juttatás sorát.  A cafetéria év közbeni betervezésével 

szintén módosult a költségvetés adott sora. A konyhai dolgozók átadása a Kft részére a személyi 

juttatások csökkenését vonta maga után. A fent említett változások következménye, hogy az 

eltérés: -.1.748.172 Ft,  

Munkaadókat terhelő járulékok: A fent említett személyi juttatások járulékvonzata került 

kimutatásra az adott soron. Az eltérés: -306.240 Ft 

Dologi kiadások: A dologi kiadások az év során csökkent a gyermekétkeztetésre tervezett 

kiadások felével, illetve növekedett az kiegészítő támogatás dologi kiadásokra fordítható 

összegével. Év közben előirányzaton belüli átcsoportosításra került sor. Az eltérés: -5.252.830 

Ft 

Egyéb elvonások befizetések: A sor módosított előirányzata csökkent a teljes tervezett kiadás 

összegével, mivel ilyen soron nem teljesül kiadás. A tervezés oka egy görgetett hibából adódott. 

Az eltérés: -188.912 Ft. 



A teljesítés az tervhez képest: 66 % 

B e v é  t e l 

 

Eredeti előirányzat: 128.229.374 Ft, Módosított előirányzat: 120.733.220 Ft, 

 Teljesítés: 81.301.182 Ft. 

Működési bevételek: A bevételek csökkenésének oka az étkeztetési faladat átadásából származó 

térítési díj elmaradása. Az eltérés: -1.606.642 Ft.  

Egyéb működési bevétel: Az óvodának év közben kamatbevételből, dolgozó képzési 

hozzájárulásból, valamint Solymosért Kft. fizetett közüzemi díj hozzájárulásából keletkezett 

bevétele. Az eltérés: 16.845 Ft. 

A finanszírozási bevételek: Év közben szociális ágazati pótlékból (663.093 Ft), kiegészítő 

támogatásból ( 1.721.430 Ft)  béren kívüli juttatás fedezetéből (4.389.000 Ft) keletkezett 

többletbevétel. A konyhai feladatok áthelyezése miatt az előirányzat csökkent (-12.679.880 Ft). 

Az eltérés: -5.906.357 Ft. 

A teljesítés az tervhez képest: 67 % 

 

Tisztelt Képviselő testület! 

 

A III. negyedéves gazdálkodása az önkormányzatnak és intézményeinek a tervezetthez képest 

a vártnál jobban alakult. Kijelenthető, hogy az önkormányzat és intézményei odafigyelve 

pénzügyi helyzetükre, költségtakarékos gazdálkodást folytattak. Az előirányzat engedélyezett 

felhasználása 75% volt. A tervhez képest az önkormányzat és intézményei mind az 

engedélyezett határszám alatt maradtak.   

 

A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja az Önkormányzatra vonatkozó jogszabályi előírásoknak történő megfelelésének 

biztosítása. A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.  

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható 

át: 

… 

17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;… 

 

47. §… 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj56idbde4


 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 4. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 47.§ 

(2) bekezdésén és 50. §-án alapul.  

 

Egyszerű többség: Az ülésen  jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) 

egybehangzó szavazata az egyszerű többség. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen! 

Gyöngyössolymos, 2022. március 2. 

 

        Asztalos Miklós 

            polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Sz: /2022. ( III..) Tárgy: Beszámoló Gyöngyössolymos Községi 

Önkormányzat és Intézményei I-III. 

negyedéves gazdálkodásáról 

HATÁROZAT 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megtárgyalta a 

„Beszámoló Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat és Intézményei I-III. 

negyedéves gazdálkodásáról” tárgyú előterjesztést és az alapján az alábbi döntést hozta: 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Gyöngyössolymos 

Községi Önkormányzat és Intézményei I-III negyedéves gazdálkodásáról tárgyú 

beszámolót elfogadja. 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester 

Határidó: azonnal 

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényes! 

 

dr. Behan Anett Éva 

             Jegyző
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