
4. Napirend Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
módosítása 

4. Napirend 
 

ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány 
a 2020. évi költségvetés módosításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokolttá vált egyes költségvetési          
előirányzatok módosítása. A veszélyhelyzet idején hozott kormányzati és helyi intézkedések          
következtében a bevételi és kiadási oldalon is jelentős módosítás indokolt a költségvetésben. Ezen             
változások szükségessé teszik a fejlesztési célok átértékelését, esetleges átütemezését is. 
 
Bevételi változások: 
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről  
 

● Önkormányzatok működési támogatásai előirányzatából az üdülőhelyi feladatok támogatása        
5.947 ezer Ft-tal csökkentésre került központilag a veszélyhelyzet intézkedései miatt. 

● Eredeti költségvetésünkben a hivatal fenntartáshoz Borsosberény Község Önkormányzatától        
3.350 ezer Ft átvett pénzeszköz került tervezésre. A hivatalműködésére kapott állami           
támogatás a települések adóerőképességének figyelembevételével központilag kerül       
megállapításra. A 2020. évi támogatás számításának metodikája változott az előző évekhez           
képest, a támogatás összegének megállapítása során 2020-tól a székhely település          
adóerőképességén túl figyelembevételre kerül Bánk és Tolmács adóerőképessége is, így a két            
település kedvezőbb adóbesorolása miatt a Közös Hivatal fenntartására nyújtott állmai          
támogatás összege alacsonyabb, mint a korábbi években. A 2020. évre így megállapított            
támogatás csak a Hivatal működésének finanszírozására nyújt fedezet, azon felül a három            
településen felmerülő dologi kiadásokra már nem, ezért az eredeti költségvetésben ezen           
kiadásokra tervezett, a székhely település önkormányzatától várt hozzájárulás (bevétel)         
összegét a költségvetésben törölni szükséges. 

● A Közös Hivatal költségvetési támogatásának 2019. évi elszámolásra következtében 300 ezer           
Ft átvett pénzeszköz várható Borsosberény Község Önkormányzatától. 

● TOP pályázat keretében a helyi identitást erősítő programok támogatására elnyert összegből           
2020. évben 6 millió Ft támogatás lehívását terveztük a bánki nyárnyitó rendezvény            
programjaimra A támogató a teljes támogatási összeget, azaz 12 millió Ft elleget átutalt az              
önkormányzat részére, ezért a bevételi előirányzat 6 millió Ft-tal történő emelése szükséges. A             
12 millió Ft támogatási összeg felhasználása 2021-2022. évben várható. 

● A strand üzemeltetéséhez 4 fő és községgazdálkodáshoz 1 fő időszaki foglalkoztatása           
munkaerőpiaci támogatásokkal valósul meg, a várható támogatási összeg 3.655 ezer Ft. Nyári            
diákmunka programban a tervezetthez képest kevesebb diák foglalkoztatása valósul meg, így           
az eredetileg tervezett 1.135 ezer Ft támogatási összeg 389 Ft-tal csökkentésre kerül. A             
bevételi előirányzat így 3.266 ezer Ft-tal emelhető.  

● Közfoglalkoztatásban 2 fő alkalmazását tervezzük, a tervezett támogatási összege 1.064 ezer           
Ft, ezzel az összeggel a bevételi előirányzat emelhető. 

● A beszedésre nem kerülő, de kimutatott idegenforgalmi adó összegét az állam megtéríti az             
önkormányzat részére. Előzetes kalkuláció szerint 2.500 ezer Ft lehívható támogatási összeg           
szerepel a módosítási javaslatban. Ezzel az összeggel a bevételi előirányzat megemelhető. 

 
Közhatalmi bevételek 
 

● Helyi iparűzési adó bevétel előirányzatának 3 millió Ft-tal történő csökkentése javasolt,           
figyelemmel a jelenlegi gazdasági helyzetre. 

● A gépjárműadó bevétel teljes 2.600 ezer Ft-os összegének törlése szüksége, mivel jogszabályi            
változás alapján a gépjárműadó teljes összege az állami költségvetést illeti meg. 
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● Idegenforgalmi adó bevételi előirányzat 8.400 ezer Ft-tal történő csökkentése indokolt,          
tekintettel arra, hogy központi intézkedés következtében 2020. évben április 26-ától nem kerül            
beszedésre ez az adónem. 

 
 
Működési bevételek 
 

● Az idegenforgalom visszaesése következtében a módosítás a szállásdíj bevétel 3 millió Ft-os,            
a Bánki Nyár rendezvény bevétel 2.600 ezer Ft-os, a közterülethasználati-, bérleti díjak 2             
millió Ft-os csökkenését tartalmazza. Összességében a szolgáltatási bevételek előirányzatának         
7.600 ezer Ft-os csökkentése indokolt. 

● A szolgáltatási bevételekkel párhuzamosan az ÁFA bevételi előirányzat 2.317 ezer Ft-tal           
történő csökkentése szükséges. 

 
Működési célú átvett pénzeszközök 
 
Polgárőr Egyesület részére működési célú kölcsönt adott az Önkormányzat, annak visszafizetéséhez           
kapcsolódóan 60 ezer Ft bevételi előirányzat előírás szükséges. 
 
Felhalmozási bevételek 
 
Terület értékesítésből 200 ezer Ft bevétel várható, ennek előirányzatát szerepeltetjük          
költségvetésünkben. 
Bontásból kerítés oszlop került értékesítésre, a bevételhez 16 ezer Ft előirányzat képzése szükséges. 
 
Finanszírozási bevételek 
 
A költségvetési célok eléréséhez – az idei veszélyhelyzeti bevételkiesések miatt – külső forrás, 2.670              
ezer Ft hitel tervezése szükséges. A hitel tényleges felvételére természetesen csak a konkrét likviditási              
problémák esetén kerül sor. 
 
A 2019. évi záró pénzmaradvány igénybevétele tervezésre került eredeti költségvetésben, a beszámoló            
szerinti tényleges pénzmaradvány 60 ezer Ft-tal kevesebb, így az előirányzat csökkentése szükséges. 
 
Az összes működési bevétel csökkenés összege 19.868 ezer Ft. 
Figyelembe véve a finanszírozási bevételt (hitel), a bevételi előirányzat összességében 17.198 ezer            
Ft-tal csökken. 
 
 
 
Kiadási változások: 
 
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 

● Közterület gondozási munkákra - az eredeti költségvetésben tervezetten felül - 1 fő            
foglalkoztatására kerül sor. A foglalkoztatás 6 havi munkaerőpiaci támogatással valósul meg,           
további 3 havi saját költségen történő foglalkoztatással, melynek kiadását 1.449 ezer Ft            
összegben tervezni szükséges. 

● Strand üzemeltetéshez 4 főt munkaerőpiaci támogatással alkalmazunk, a szükséges bér kiadási           
előirányzat 2.393 ezer Ft. Az eredeti költségvetésben a strandon alkalmazásra kerülő felnőtt            
munkaerő saját költségen történő foglalkoztatásban került tervezésre, így az eredeti terv           
szerinti összeg, 2.674 ezer Ft törlésre kerülhet. 
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● Közfoglalkoztatás keretében 2 fő 6 havi időtartamban történő foglalkoztatása tervezett, többek           
között a Bánki-patak gondozási munkálataira, a bér kiadási előirányzat emelése szükséges 978            
ezer Ft-tal.  

● A nyári diákmunka programra tervezett bér kiadás előirányzatából 562 ezer Ft törölhető.  
● A tárgyévi forráskiesések miatt a jutalom keretek elvonása indokolt, az Óvoda Intézménynél            

300 ezer Ft, az Önkormányzatnál 450 ezer Ft a javasolt előirányzat csökkentés összege. 
 

● A módosítás a választott tisztségviselők juttatásai előirányzatának 648 ezer Ft-tal történő           
csökkentését tartalmazza, tekintettel a képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíjának         
megszűnésére. 

 
● Megbízási díj kiadási előirányzat 200 ezer Ft-tal csökkenthető, mivel a veszélyhelyzetre való            

tekintettel a kulturális-rendezvényszervezői feladatok ellátására vonatkozó megbízási       
szerződés szüneteltetésre került. A strandon a takarítói feladatok elvégzése 1 fő tekintetében            
megbízási szerződéssel kerül ellátásra, melyhez 150 ezer Ft előirányzat emelés szükséges. 

 
● Egyéb külső juttatások között szerepelnek az egyszerűsített foglalkoztatás kiadásai. A          

strandon több munkavállaló is ezen foglalkoztatás keretében kerül alkalmazásra, így az           
előirányzat emelése szükséges 130 ezer Ft értékben.  

 
● A bérkiadásokkal párhuzamosan a járulék kiadások előirányzatának módosítása is szükséges.          

Jogszabályi változás alapján július 1-jétől csökken a járulék összege, így – a két változásból              
adósóan összevontan - a járulékoknál 89 ezer Ft előirányzat csökkentés szükséges. 

 
Dologi kiadások 
 

● A járványügyi védekezéshez kapcsolódóan nem tervezett készlet beszerzések (védőeszközök,         
fertőtlenítő szerek) történtek, ezért az üzemeltetési anyagbeszerzés kiadási előirányzatának         
300 ezer Ft-tal történő emelése indokolt. 

 
● Közvetített szolgáltatások kiadási előirányzata 400 ezer Ft-tal csökkenthető, igazodva a          

tényadatokhoz.  
 

● Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl. ügyvéd, földmérések) kiadásai a tervezetthez          
képest nagyobb összegben jelentkeztek a tárgyévben, illetve a termelői piac-, közösségi ház-            
és közterületi gépbeszerzés projektek menedzseri díja további kiadást jelent ezért a kiadási            
előirányzat 1.600 ezer Ft-tal történő emelése szükséges.  
 

● Egyéb szolgáltatási kiadásoknál – elsősorban a rendezvények elmaradása miatt – az           
előirányzat 3.300 ezer Ft-os csökkentése indokolt. 

 
● Reklám- és propaganda kiadások előirányzatát 500 ezer Ft-tal növelni szükséges a strand            

bejárat épületének feliratozása miatt. 
 

● Áfa kiadásunk előirányzata a jelzett módosítások következtében 553 ezer Ft-tal csökkenthető. 
 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
A települési támogatás keretösszegének csökkentését javasoljuk 500 ezer Ft-tal. 
 
Egyéb működési kiadások 
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● Államháztartáson belülre az előző évi közfoglalkoztatás elszámolásához kapcsolódóan 409         
ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, ehhez kiadási előirányzat biztosítása szükséges. 

 
● Támogatási kölcsönként a Polgárőr Egyesület részére 60 ezer Ft került kifizetésre, ennek            

kiadási előirányzatát be kell építeni a költségvetésbe. 
 

● Államháztartáson kívüli támogatások kiadási előirányzatának csökkentése javasolt: tekintettel        
a 2020. évi költségvetés szűkös helyzetére a Horgászegyesület és az Evangélikus Egyház            
támogatási keretének törlése és Sportegyesület támogatásának csökkentése javasolt, összesen         
1.000 ezer Ft-tal csökken az előirányzat.  
 

Beruházások, felújítások 
 
Az alábbi fejlesztési terveket érintik a változások: 
 

● Termelői piac beruházás tárgyévi kiadásaira tervezett összegének bruttó 2.540 ezer Ft-tal           
történő csökkentése lehetséges. 

● Strandbejárat épületbe bútorzat és gépek beszerzésére tervezett előirányzat 508 ezer Ft-tal           
csökkenthető, a takarékos beszerzések tényszámaihoz igazodva. 

● Leveleki Üdülőbe a tűzriasztó rendszer kiépítését javasoljuk a következő évre átütemezni,           
ezzel a kiadási előirányzat csökkentés 4.090 ezer Ft. 

● Óvodai kerítés építését a következő évben javasoljuk megvalósítani, az előirányzat csökkenés           
1.270 ezer Ft. 

● A módosítás a karácsonyi díszvilágítás beszerzésére tervezett előirányzat 635 ezer Ft-tal           
történő csökkentését tartalmazza. 

● Temetői kerítés építésére a tényleges kiadás 1.270 ezer Ft, mely alapján az erre tervezett              
kiadási előirányzat 1.016 ezer Ft-tal csökkenthető. 

● Petőfi út 27. számú ingatlan kerítésének építésére tervezett összegből 318 ezer Ft előirányzat             
törölhető, igazodva a megvalósítás várható kiadásaihoz. 

● Strand beléptető rendszer kiépítéséhez 1.905 ezer Ft kiadási előirányzatot indokolt biztosítani. 
● Óvodai udvari játék beszerzés (2019. évi beruházás) megvalósításához 165 ezer Ft további            

kiadási előirányzat szükséges. 
● Leveleki Üdülőbe jóváhagyott eszköz beszerzésekhez (új ágynemű, konyharuha, evőeszköz)         

419 ezer Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges. 
● Hivatali és községgazdálkodási eszköz beszerzésekre 597 ezer Ft kiadási előirányzat          

biztosítása szükséges.  
● Leveleki Üdülő parkolójának megközelítéséhez a világítási rendszer felújítása vált         

szükségessé, a szükséges kiadási előirányzat 508 ezer Ft. 
● Sportöltöző építéshez pályázati önerő 6.667.000 Ft, ehhez előirányzat biztosítása szükséges.  
● Traktor és seprőgép beszerzéshez szükséges saját forrás 2 millió Ft, ennek előirányzata is             

tervezésre kerül. 
 
 
A költségvetési módosítások következtében a kiadási előirányzat összesen 17.198 ezer Ft-tal           
csökken. Ez az eredeti költségvetésben tervezett 16.007 ezer Ft tartalék kiadásokra történő            
felhasználást jelenti, valamint az eredetileg tervezett kiadási előirányzatok is csökkentésre          
kerültek. 
 
 
Előzetes hatástanulmány 
A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel -                       
módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A veszélyhelyzetben hozott intézkedések következtében több                 
területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a reálisabb költségvetés,                   
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illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség, és a központi előírásoknak való megfelelés                       
érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására –                     
a tény adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a                           
költségvetés esetleges módosításáról. 
 
A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.  
- Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók         

tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon közhatalmi és működési bevételek         
csökkenése, ezzel párhuzamosan a kiadási oldalon a felhalmozási kiadások jelentős          
csökkenése jelentkezik. 

- Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg csökkenése az elvonások és bevételi           
kiesések által keletkezett. 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az          

adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet           
alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év             
közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet                     
megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének         
biztosítása érdekében - kötelező. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának        
következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll          
összhangban a teljesítésekkel, a jogszabályi előírásokkal. 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a           
rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható,          
további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti, illetve többnyire a meglévő állapotokhoz (tény             
adatokhoz)  igazodik. 

 
Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni,         
valamint döntést hozni a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását illetően. 
 
 
Bánk, 2020. június 26.  
 

Tisztelettel: 
 
 

Torma Andrea  
polgármester 
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