
Szöveges értékelés
Pannonhalma Város Önkormányzat 

2011. évi költségvetési beszámolójához

I.   Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:  .
Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei   minimális szinten  felelnek meg a 
követelményeknek,  az  éves  költségvetés  minden  esetben  hatalmas  működési  hiánnyal  kerül 
elfogadásra.  Az önkormányzat évek óta részesül az ÖNHIKI-s támogatásban, azonban a támogatás 
ellenére hatalmas / 20-30 millió forintos / megszorítást kell a költségvetésnek kezelnie. Ezen ok 
miatt minden évben elmaradnak  az egyébként szükséges karbantartási munkák, a tárgyi feltételeket 
javítani nincs mód. A személyi feltételek adottak a feladatellátáshoz.

Az egészségügyi  feladatok  ellátása a  védőnői  szolgálaton  kívül  vállalkozás  formájában történik 
(  háziorvosi,  gyermekorvosi,  fogászati  szolgálat  ).  Az  alapfokú  oktatás  egy 6  csoportos  óvoda 
(4 óvodai  csoport  és  2  bölcsődei  csoport  )  keretében folyik.   A Játék-Vár  Óvoda és  Bölcsőde 
2010.01.01-től Écsi telephellyel is működik.

Az általános iskola fenntartói jogát az önkormányzat 2009.szeptember 1-től átadta a Pannonhalma 
Többcélú  Kistérségi  Társulásnak.  Az  állami  támogatáson  felüli  kiadásokat  Pannonhalma  Város 
Önkormányzata átadott pénzeszközzel finanszírozza. Ez az összeg tetemes volt az önkormányzat 
költségvetésében: 62,4 millió forint.

Az önkormányzat ellátási szerződés alapján csupán az iskolaorvosi feladatokat láttatja el.  Egyéb 
szociális, gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat  egyházi vagy más nem állami fenntartóval 
kötött ellátási szerződéssel nem biztosít.

Az önkormányzat tagja a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulásnak ( 18 település a tagja). A 
Többcélú  Kistérségi Társulás feladatköre egyre tágabb, 2009.júliusától átvette a szociális étkeztetés 
és a házi segítségnyújtás feladatát, 2009.szeptember 1-től pedig a Veszprémvarsányi iskola és óvoda 
beolvadt a  Pannonhalmi általános iskolába,  s az új  intézmény  fenntartója már a Pannonhalma 
Többcélú Kistérségi Társulás. 

A szociális étkeztetéshez  a normatíván és térítési dijon felül az önkormányzatnak 2011.évben 164 
ezer forinttal kellett hozzájárulnia, a házisegítségnyújtáshoz pedig 534 ezer forint volt a Többcélú 
Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszköz.

II. A bevételi források és azok teljesítése:  98,6 %
1. Működési bevételek: / főbb tételeket kiemelve/
Igazgatási szolgáltatási dij  ( 91121 )bevételként jelentkezik az önkormányzatnál az okmányirodai 
ügyintézés  és  építéshatósági  ügyintézés  igazgatási  szolgáltatási  dija,  melynél  a  módosított 
előirányzathoz képest  22%-os túlteljesítés mutatható ki.

Szolgáltatások  ellenértékeként  (  91222)  (  pl.esküvő  szolgáltatás,  közterületfogl.díj,  ravatalozó 



használat ) a bevétel minimálisan elmaradt a tervezett  összegtől.

Bérleti  és  lízingdíj  bevételként  (  91321  )  haszonbérleti  dij,  orvosok  közüzemi  dijhoz  való 
hozzájárulása,  lakások vízdíja illetve az óvoda területén működő étkeztetési  biztosító vállalkozó 
közüzemi díjhoz való  hozzájárulása jelentkezik.

Az intézményi ellátási díjak ( 91322)  vonatkozásában az óvodai és bölcsödei étkeztetés  díja jelent 
az önkormányzatnak bevételt. A tervezett bevételhez képest 14%-os elmaradás látható a hiányzások 
miatt.

Túlteljesítés ( +37,7 %) látható az ÁH-on kívülről származó kamat bevételében ( 916241), azonban 
ez  csak  78  ezer  Ft-ot  jelent.  A bankszámlaegyenleg  után  fizetett  kamatot  jelenti  ez  az  összeg, 
azonban az év nagyobb részében folyószámlahitelre szorult az önkormányzat, nagy kamatbevétellel 
nem számoltunk.

A helyi adók  vonatkozásában  összességében a tervezetthez képest +2 %-os túlteljesítést sikerült 
elérni, Elmaradt a teljesülése az építményadónak ( már csak hátralékok behajtása folyik), 5%-os 
elmaradást  mutat  a  telekadó  .Viszont  a  tervezetthez  képest   103%-os  teljesülést  mutat  a 
magánszemélyek kommunális adója,  107,8 %-os  az idegenforgalmi adó,  illetve 100,4 %-os az 
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett iparűzési adó.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó + 4 %-os bevételt hozott.

A  működési  c.  támogatásértékű  bevételek között  meg  kell  említeni  a  védőnői  ellátás  és 
iskolaegészségügy finanszírozását,   a rövid és hosszútávú közfoglalkoztatásra kapott támogatást, 
mely  nagymértékben  segítette  az  önkormányzati  feladatellását.  Közel  2  millió  forintos  bevétel 
realizálódott a népszámlálás lebonyolítására.

Ezen bevételek között realizálódott az écsi telephellyel működő bölcsödei csoport költségeihez való 
hozzájárulás, illetve a műszaki hatósági feladatok ellátására szolgáló hatósági igazgatási társulás 
költségeihez való hozzájárulás ( 2011.év során megszűnt).

ÖNHIKI  támogatás:  2011.évben  a  működési  hiány  kezelésére  az  önkormányzat  2.  ütemben 
pályázott , a megnyert támogatás 32.772 Ezer Ft.

EU-ból  származó  működési  bevétel:  TÁMOP 3.1.4/08/2-2009-0205   Kompetenciaalapú  oktatás 
megvalósítása az óvodában projekt 2010.évről áthúzódó bevételeként 602 ezer forint érkezett az 
önkormányzathoz.

2. Fejlesztési bevételek: / főbb tételeket kiemelve /
Fejlesztési bevételként jelentkezik az önkormányzat költségvetésében az önkormányzati tulajdonú 
lakások éves törlesztőrészlete ( 708 E Ft) , a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérleti dija. A 
tervezett  telekértékesítés sajnos nem valósult meg.

Üzemeltetésből származó bevétel ( 5259 E Ft )realizálódott a Pannon-Víz Zrt. befizetése nyomán, 
melyet az önkormányzat fejlesztésre vissza is ad a hálózattal kapcsolatos problémák kezelésére.

Az előző évektől eltérően osztalékbevételre tett szert ( 1698 E Ft ) az önkormányzat a Pannon-Víz 
részvényei után.

Felhalmozási c.  központosított támogatásként 2011.évben 7923 E Ft EU önerő támogatást hívott le 
az önkormányzat a  „Kistérségi Járóbeteg Központ létesítése Pannonhalmán „ projekt 
vonatkozásában. Uniós támogatás a projekt vonatkozásában 2011.évben nem az önkormányzathoz, 
hanem a célra létrehozott Járóbeteg Nonprofit Kft-hez / engedményezést követően /  került 
lehívásra.

III. A kiadások alakulása:  92,8 %



1. Működési kiadások: az összkiadás 89.75 %-át teszik ki

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok :

A  köztisztviselők  besorolásánál  az  önkormányzat  nem  tért  el  a  központilag  megállapított 
illetményalaptól.Az alapilletményeken túl a köztisztviselők részére a Képviselő Testület bizonyos 
keretet  határozott meg annak érdekében, hogy a munkáltató minősítés alapján maximum 30%-os 
illetményeltérítést  alkalmazhasson.  Továbbá  a  középfokú  végzettségűek  részére  10%-os 
illetménypótlék került megítélésre, majd kifizetésre. 

A képviselő-testület  a  köztisztviselők  ,  a  közalkalmazottak  és  munkatörvénykönyves  dolgozók 
részére bruttó 200 ezer Ft-ban határozta meg a cafeteria keretösszeget 2011.évben. 

Dologi kiadások tekintetében a felhasználás 99 %-os.

A  társadalom- és  szociálpolitikai  juttatásokra 2011.évben az előző évinél  jóval  nagyobb összeg 
került kifizetésre, ez is mutatja a lakosság elszegényedését.

A  működési  c.támogatásértékű kiadás jogcímen közel  66 millió  forintos  kiadás  teljesült.  Ennek 
hátterében az áll  ,  hogy bizonyos feladatokat  a Többc.Kistérségi  Társulás  (  logopédia,  nevelési 
tanácsadó,  gyermekjóléti  szolg.  ),  vagy  más  önkormányzat   (  gyepmesteri  feladat)   társulás 
formájában  lát  el,  melynek  költségéhez   az  önkormányzatnak  hozzá  kell  járulnia.  Azonban  a 
kiadásnem  legnagyobb  tételét   a  Többcélú  Kistérségi  Társulás  fenntartásába  átadott  iskola 
működtetéséhez átadott forrás jelenti.

A  működési  c.pénzeszköz átadás a  településen működő civil  szervezetek működési  támogatását 
jelenti.

Működési c. támogatási kölcsön nyújtása ( 4800 E Ft) a Járóbeteg Központot üzemeltető Nonprofit 
Kft. részére ideiglenes jelleggel nyújtott kölcsön.

2. Fejlesztési kiadások: az összkiadás 10,25%-át teszik ki

Intézményi beruházási kiadás valósult  meg 20.472 ezer Ft összegben /zömében a folyamatban lévő 
városközpont projekt kiadása /.  Jelenleg minden kiadás saját  forrásból valósult  meg, annak egy 
része előkészítési költségként elszámolható lesz majd 2012.évben.

Fejlesztési  c.  támogatásértékű  kiadásként   jelentkezik  az  önkormányzat  költségvetésében  a 
Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába adott általános iskola felújításának önereje, melyet a 
tulajdonos önkormányzat biztosít az uniós pályázatban.

Fejlesztésre átadott pénzeszköz nagyrésze a Pannon-víz Zrt. részére átadott pénzeszköz, illetve két 
család  kapott  Képviselő-testületi  döntést  követően  200-200  ezer  forint  vissza  nem  térítendő 
lakáscélú támogatást.

Fejlesztési hitel tőketörlesztése jogcímen 4584 ezer Ft-ot tartalmaznak az adatok. A tőketörlesztés a 
járóbeteg központ építése önerejeként felvett fejlesztési hitel 2011.évi részlete.

Fejlesztési  c.  támogatási  kölcsön (  7343 E Ft )  a Járóbeteg Központot  építtető   Nonprofit  Kft. 
részére ideiglenes jelleggel – a támogatás megérkeztéig – nyújtott kölcsön.

IV. A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

1. Vállalkozási eredmény nincs, mivel az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Költségvetési pénzmaradvány:  11.510  E Ft.



2. A pénzmaradvány  az előző évihez  ( 23.981E Ft ) képest csökkent  .

3. A működési ( 4266 E Ft) és fejlesztési pénzmaradvány ( 7244 E Ft) aránya   37%   és   63 %.

4. A pénzmaradvány 100 %-ban kötelezettséggel terhelt.  

5. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

6. Sajnos a tartalék képzés nem működik, napi likviditási gondokkal küzd az önkormányzat.

V.  Értékpapír és hitelműveletek alakulása
1. Az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik értékpapírral.

2. Hitelfelvételre 2011.évben  egy  esetben került sor:

 20.000 Ft  folyószámla hitel a finanszírozási gondok kezelésére.

3. Hitelállomány az előző évben  41.257 E Ft volt,  ez 2011.12.31-én 36.673 E forint,  az éves 
tőketörlesztés összegével ( 4584 e Ft) csökkent. 

4. Kötvénykibocsátásra nem került sor, kötvényállománnyal az önkormányzat nem rendelkezik.

VI. A vagyon alakulása
1. Az  önkormányzat  vagyona  csökkent   a    selejtezéssel   ill.  az  értékcsökkenéssel  .Jelentős 

csökkenés következett be az Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű  jogok kategóriában, 
tekintettel  arra,  hogy  a  vagyontárgyak  felülvizsgálatára  került  sor.  Vagyon  növekedés 
következett be a 2011.évben végzett beruházások ,felújítások értékével.

2. Az önkormányzat 2011.év során szeretett volna  2 építési telkét értékesíteni , azonban ezek nem 
realizálódtak ( érdeklődő hiányában ).  Egy kisebb földterület került értékesítésre. A 2009.évben 
részletfizetéssel  értékesített   2  lakás  befizetett   részletei  jelentettek  bevételt  az 
önkormányzatnak.

3. A tárgyi eszközök állapota közepes. Az épületeknél, lakásoknál a helyzet ennél rosszabb.

4. A működési célú kiadások még az ÖNHIKI támogatást követően sem kerültek egyensúlyba a 
kiadásokkal, ezért feladatokat kellett elhagynia az önkormányzatnak. 

5. Az önkormányzatnak  részesedése 68.150 E Ft:

 a PANNON-VÍZ Rt-nél van részesedése   ( 10.130 E Ft. ) az Rt. vagyonához viszonyítva 
minimális arányban. 

 teljes egészében tulajdonosa a Pannonhalma Kultúráért és Sportért Kft-nak(3000 E Ft).

 Járóbeteg  Nonprofit Gazdasági Társaság 50.400 E Ft ( 99 %-ban tulajdonunk), 

 Világörökségi Termál Kft. 4620 E Ft ( 10 %-os tulajdon).

Pannonhalma, 2012-03-16.

            

                             Bagó Ferenc                                              Kovács Szabolcs

                            Polgármester                                                      jegyző


