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Vác Város Önkormányzat 
4/2009.(III.02.) sz. rendelete 
Vác Város Önkormányzat 
2009. évi költségvetéséről 

 

 

Vác Város Képviselıtestület az államháztartásról szóló 1992. XX X VIII. Tv. 65. § (1) 

bekezdése értelmében a Vác Város Önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg. 

Az erre való felhatalmazást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LX V. Tv. 16. § (1) 

bekezdés adja meg. Figyelem mel a központi költségvetési kapcsolatrendszerre, a Magyar 

Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. Törvényre, Vác Város 

Önkormányzat költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. 

 

 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

 A rendelet hatálya a Képviselıtestületre és Bizottságaira, az Önkormányzat 

költségvetési szerveire, valamint a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki. 

 

 

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 
 

2. § 
 

 A Képviselıtestület Vác Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási főösszegét 

12.392.134 eFt-ban 
állapítja meg. 

 
3. § 

 
 A 2. §-ban megállapított fıösszeg önkormányzati szintő, a bevételek forrásonkénti 
részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza fıbb jogcímcsoportonként, az 1/a. sz. melléklet 

részletezi azokat a bevételi fıbb jogcímeket, melyek több önállóan gazdálkodó költségvetési 

intézmény és a Polgármesteri Hivatal bevételeit is tartalmazzák. 

 

 

4. § 
 

 A 2. §-ban megállapított kiadási fıösszeg részletezését a Képviselıtestület az alábbiak 
szerint határozza meg: 

 

a.) működési, fenntartási elıirányzatok, valamint éves 

létszámkeret önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, 

intézményen belül kiemelt elıirányzatonként a 2. sz. melléklet 

szerint, ezen belül a GA M ESZ gazdálkodási jogkörébe utalt 

intézmények elıirányzatait a 2/a. sz. melléklet, a M adách Imre 

M ővelıdési Központ gazdálkodási jogkörébe utalt 
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intézmények elıirányzatait pedig a 2/b. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 
Működési kiadások kiemelt elıirányzatai összesen: 12.123.473 eFt 

 ebbıl: - személyi juttatások: 5.433.625 eFt 

  - munkaadókat terhelı járulékok: 1.709.816 eFt 

  - dologi kiadások: 4.600.889 eFt 

  - ebbıl: - közüzemi díjak: 746.522 eFt 

    - élelmezési kiad.: 492.292 eFt 

    - karbantartás:  241.902 eFt 

  - ellátottak pénzbeli juttatásai:  20.758 eFt  

  - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:  250.985 eFt 

  - speciális célú támogatások:  84.000 eFt 

  - kölcsön:  8.694 eFt 

  - felhalmozási kiadások:  14.706 eFt 

 

b.) a Polgármesteri Hivatal és a Helyi Kisebbségi 

Önkormányzatok mőködési kiadásait feladatonként a 2/c. sz. 

melléklet szerint  

 

c.) Felújítási kiadások a 3. sz. melléklet szerint:   90.000 eFt 
 

d.) Fejlesztési kiadások a 4. sz. melléklet szerint:   7.699 eFt 
 

e.) Tartalékok: 
 

Céltartalékok: 
 
- ebbıl: 

 

1.) Tanulói tankönyvellátás 17.058 eFt 

2.)        Választókörzeti feladatok 2009. év 70.000 eFt 

3.) Pályázati céltartalék 11.000 eFt 

4.) Társasházak felújítási pályázata 1.416 eFt 

5.) M éhnyakrák elleni kampány 3.696 eFt 

6.) Vác-Buki területen a közüzemi szennyvíz elvezetı hálózat 

 megvalósítása 2.920 eFt 

7.) Alapellátási Egészségügyi Fejlesztési pályázat 3.230 eFt 

8.) Intézmények mőködésének támogatása 25.000 eFt 

9.) Belterületbe vont településrészek közmővesítésének támogatása 10.000 eFt 

 10.) Lakásszámla  11.242 eFt 

 11.) Naszály-Galga Kht mőködés támogatása 15.000 eFt 

 12.) Földváry Emlékév 400 eFt 
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5. § 
 

 A Képviselıtestület a költségvetési elıirányzatok meghatározásával egyidejőleg az 

alábbi mérlegeket és kimutatásokat fogadja el: 

 

A 2009. évi költségvetés egyszerősített összevont mérlege (5. sz. melléklet). 

 

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi összevont mérlege (5/a-d. sz. melléklet). 

 

A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását 

bemutató mérleg (6. sz. melléklet). 

 

Többéves kihatással járó kötelezettségek (7. sz. melléklet). 

 

Közvetett támogatások, adókedvezmények (8. sz. melléklet). 

 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2009.(II.05.) számú határozata a 2009. évi 

költségvetésérıl (9. sz. melléklet). 

 

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 1/2009.(II.06.) számú határozata a 2009. évi 

költségvetésérıl (10. sz. melléklet). 

 

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 3/2009.(II.04.) számú határozata a 2009. évi 

költségvetésérıl (11. sz. melléklet). 

 

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 3/2009.(II.04.) számú határozata a 2009. évi 

költségvetésérıl (12. sz. melléklet). 

 

Elıirányzat-felhasználási ütemterv (13. sz. melléklet) 

 

Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások (1. sz.függelék) 

 

Elkülönített számlák 2009. évi költségvetése (2. sz. függelék) 

 

Adó-erıképesség számítása 2009. évre (3. sz. függelék) 

 

2009. évi végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások a Polgármesteri Hivatal 

költségvetésében (4. sz. függelék) 

 

Választókörzeti feladatok 2009. év (5. sz. függelék) 
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A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

6. § 
 

1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon  

belül kötelesek gazdálkodni. 

 

2.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek  

elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi 

kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossággal kell ellensúlyozni. Amennyiben a 

jóváhagyott bevételi elıirányzaton felül többletbevételt ér el a költségvetési szerv, úgy 

azt csak a saját hatáskörő elıirányzat módosítást követıen használhatja fel. 

 

3.) Az intézmények felújítási, fejlesztési kiadásai – a lízingdíjak és a szakképzési 

hozzájárulásból történı beszerzések kivételével – a Polgármesteri Hivatal 

költségvetésébe épülnek be.  

 

4.) A Képviselıtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési szervek 

jóváhagyott költségvetése és pénzellátási terve alapján minden hónapot megelızı 25-

ig a havi finanszírozási keretösszeget megállapítsa. A keretösszeget az OTP Bank RT.-

vel és a költségvetési szerv vezetıjével közölni kell.  

 

5.) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésük saját hatáskörben történı 

módosításáról a Jegyzı által 2009. március 1-jéig kiadott ütemterv szerint adják be 

kérelmüket. 

 

6.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetıi kötelesek a normatív állami  

hozzájárulásokhoz, a normatív, kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó 

mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok 

tervezetthez képest történı csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetıje köteles a 

Költségvetési és Adóosztályt tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások 

ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történı 

visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2009. évi pénzmaradvány szabad 

része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási elıirányzat maradványon felül. 

 

 

7.) A költségvetési szervek alapvetı mőködési feltételeinek biztosítása érdekében a dologi 

elıirányzatokon belül kiemelésre került a közüzemi díjak, az élelmezési kiadások, 

valamint a karbantartás elıirányzata, az elıirányzatok maradványa nem használható 

fel más kiemelt elıirányzatra, többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül 

kell a forrást saját hatáskörben biztosítani. A számlák kiegyenlítésérıl a következı 

sorrendben kell gondoskodni: közüzemi díjak, élelmezési kiadások, karbantartás és 

egyéb kiadások. Ennek betartását a Polgármesteri Hivatal rendszeresen ellenırizni 

fogja.  

 

 

8.) A mőködési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a  

Képviselıtestület határozatával engedélyezhetı. Erre irányuló szándék, javaslat 

kidolgozásánál a költségvetési kihatások bemutatása nélkül elıterjesztés nem kerülhet 

napirendre. 
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9.) A Szociális Szolgáltatások Háza az OEP által finanszírozott feladatellátásokat 

elkülönítetten köteles nyilvántartani és elszámolni. 

 

 

10.) 2009. január 1-jén önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében – a 

Jávorszky Ödön Kórház kivételével -, beleértve az Alsó Fokú Oktatási Intézmények 

Gazdasági-Mőszaki Ellátó Szervezet mőködési körébe tartozó intézményeket is, a 

2009. évi költségvetés végrehajtásában a Képviselıtestület anyagi érdekeltségi 

rendszert mőködtet.  Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetıi 1 havi 

alapilletményüknek megfelelı jutalmazásban részesülhetnek a szabad 

pénzmaradványuk terhére, ha az általuk vezetett intézmény saját bevételi elıirányzatát 

teljesítette és kiemelt kiadási elıirányzatait nem lépte túl. A jutalom és az azt terhelı 

járulékok forrásául szolgáló szabad pénzmaradványnak az tekinthetı, amely a 

kötelezettséggel terhelt rész, valamint az esetleges normatíva visszafizetések levonása 

után fennmarad.  

 

11.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek esetében a személyi juttatások 

elıirányzatának maximum 2 %-a fordítható jutalmazási célokra, az intézménynél 

keletkezı bérmegtakarítás terhére, melynek kifizetésére az intézmény I. féléves 

beszámolójának Képviselıtestület általi elfogadását követıen kerülhet sor. 

A mennyiben az intézménynél a költségvetési év során jutalom kifizetése történik, 

akkor a személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok elıirányzataira pótigény 

benyújtására nincs mód. 

 

 

12.) Az Önkormányzat Képviselıtestülete által – támogatási megállapodás alapján - 

biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási 

kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerő felhasználásról el kell számolni a 

pénzeszköz átadást odaítélı bizottság felé minden negyedévet követı hó 5-ig. A 

következı esedékes támogatás, finanszírozás csak ezt követıen teljesíthetı. I-III. hóról 

április 5-ig kell elszámolni. 

 

 

13.) A Képviselıtestület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy rendkívüli és 

halaszthatatlan esetben a Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai kiemelt 

elıirányzatai és szakfeladatai között esetenként 20 millió forint erejéig a Pénzügyi és 

Ellenırzési Bizottság elızetes hozzájárulásával átcsoportosítást végezhessen. Ez az 

átcsoportosítási felhatalmazás fennáll a felújítási, fejlesztési feladatokra is. Errıl a 

Képviselıtestületnek a következı ülésén be kell számolnia. 

 

14.) A Képviselıtestület hatáskörét átruházva felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az 

éves költségvetésben elkülönített pályázati céltartalékból, annak szabad részéig és a 

likviddé tehetı értékpapír portfólió maximum 20 %- ig a pályázati önrész 

biztosításához szükséges fedezetre rendkívüli és halaszthatatlan esetben visszavonható 

kötelezettséget vállaljon. 
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15.) A Képviselıtestület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Pénzügyi és 

Ellenırzési Bizottság döntése alapján az Önkormányzat fizetıképességének megırzése 

érdekében szükség esetén likviditási hitelt vegyen igénybe, ennek mértéke maximu m 

450.000 eFt lehet. 

 

16.) A Képviselıtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal 

költségvetési elszámolási számláján képzıdı átmenetileg szabad pénzeszközeit éven 

belül lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem 

veszélyezteti. 

 

17.) Az önkormányzat költségvetésének keretében realizált többletbevétel felhasználásáról 

az alábbiak szerint dönt: 

A többletbevétel saját hatáskörő elıirányzat módosítási kérelem alapján a 

Képviselıtestület jóváhagyásával kerülhet felhasználásra. 

 

18.) A Képviselıtestület úgy dönt, hogy az alapítványok és sportegyesületek részére – a 

következı év költségvetési rendeletének elfogadásáig – az elsı két hónapra, illetve az 

elsı negyedévre kerüljön kifizetésre a tárgyévi támogatás idıarányos része. 

 

19.) Az eddigi intézményi kiszervezések tapasztalatai alapján, amennyiben a pályázati 

eredmény megtakarítással jár, a tevékenységek kiszervezését folytatni kell.  

 

20.) Az intézmények rövid idı (2 év) alatt megtérülı kis beruházási igényő, 

energiafelhasználást racionalizáló javaslatokat dolgozhatnak ki, melyeket a 

Fı mérnökség illetve a fıenergetikus jóváhagyását követıen lehet megvalósítani. A 

megvalósításra fordítható összeg nem haladhatja meg az intézmény karbantartási 

elıirányzatának 5 %-át. 

 

21.) A költségvetés végrehajtása során e rendelet hatálya alá tartozó intézmények, valamint 

az önkor mányzat vagy intézményei mint projektgazdák által menedzselt 

projektek ( pl. uniós tá mogatások stb.) az áru, építés, szolgáltatás, vala mint az 

építési és szolgáltatási koncesszió megrendelése során kötelesek a közbeszerzési 

törvény és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Beszerzési 

Szabályzat elıírásait alkalmazni. A Beszerzési Szabályzatot a Polgármesternek a 

képviselıtestület márciusi ülésére kell  beterjesztenie elfogadásra.  

 

22.) A Képviselıtestület úgy dönt, hogy a külföldi kiküldetésekre sem a Képviselık sem 

mások napidíjat nem kaphatnak 2009-ben. 

 

7. § 
 

 A rendelet a költségvetési év elsı napjától (január elsejétıl) visszamenılegesen lép 

hatályba. Kihirdetésérıl – az SZ MSZ- ben szabályozott módon – a jegyzı gondoskodik. 

 

 

 

 

 

 Dr. Bóth János Dr. Dora Péter  
 polgármester jegyző 
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I > D O K O L Á S 
 

 

 

 

B E V É T E L E K  
 

 

A helyi önkormányzatok 2009. évi költségvetése – hasonlóan az elızı évekhez – a 

központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik. Ez egyrészt állami 

hozzájárulások és támogatások rendszerét, másrészt az adóbevételekbıl származó bevételi 

források jövedelemkülönbség miatti mérséklésének szabályait jelenti.  

Az önkormányzat bevételei (1. és 1/a. melléklet) összességében 12.392.134 eFt 

összegben kerültek betervezésre, ebbıl az önkormányzatok költségvetési támogatása 

3.001.013 eFt, a Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 2.284 eFt, az O EP finanszírozás 

3.962.228 eFt, az adók és kapcsolódó bevételek 3.603.777 eFt, egyéb mőködési és 

felhalmozási célú bevételek 1.822.832 eFt. 

 A mőködési bevételek összességében 5.320.048 eFt-ot tesznek ki, mely az összes 

bevétel 42,9 %-a.  A hatósági jogkörhöz köthetı bevételek a Polgármesteri Hivatal 

költségvetésében kerültek betervezésre összesen 10.650 eFt összegben, mely az alábbiakból 

tevıdik össze: okmányiroda bevétele: 9.000 eFt, telephelyengedély: 100 eFt, végrehajtási 

bírság: 100 eFt, szabálysértési bírság: 1.050 eFt, KESZ bírság: 400 eFt.  Áru és 

készletértékesítés ellenértéke jogcímen 1.005 eFt került betervezésre, mely az intézmények 

költségvetésében jelenik meg.  Szolgáltatások ellenértéke soron 182.187 eFt tervezhetı, ezt a 

bevételi forrást az intézmények tervezték. Ezen belül jelentısebb tételek a Jávorszky Ödön 

Kórház 102.000 eFt-tal (bel-és külföldi ápolási díjak, gyógyszervizsgálatok), a G A M ESZ 

13.254 eFt-tal (vendégétkeztetés, fénymásolás, vizsgadíjak, tanfolyamok bevételei), a Madách 

Imre Mővelıdési Központ 17.320 eFt-tal (jegybevétel), Vác Város Sportintézményei: 39.133 

eFt-tal (jegybevételek). A továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 165.848 eFt, melybıl a 

Polgármesteri Hivatal 47.000 eFt-ot tervez, a többi az intézmények költségvetésében jelenik 

meg, melybıl a Jávorszky Ödön Kórház költségvetésében tervezett 100.849 eFt ill. a 

Tourinform Irodánál jelentkezı 8.000 eFt a legjelentısebb. A bérleti és lízing bevételek 

342.378 eFt összegben kerültek betervezésre, melybıl 240.883 eFt a Polgármesteri Hivatal 

forrása nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából. Az intézményi ellátási díjak bevételi 

jogcímen a Polgármesteri Hivatalnál 5.130 eFt (családi ünnepek szervezése, temetı 

fenntartás, külterületi lakosoknak vízszállítás), az intézményeknél 252.604 eFt szerepel 
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(gondozottak térítési díjai, tanulók étkezési térítése, kollégiumi díj). Egyéb saját bevételek 

soron betervezett 63.971 eFt-ból 3.250 eFt a Polgármesteri Hivatalnál került betervezésre, 

mely az adatszolgáltatások, dokumentációk vásárlása, kártérítés, bánatpénz, hirdetési felület 

értékesítése, behajtási engedély befizetésekbıl származó bevételekre betervezett összegeket 

tartalmazza. Az intézményeknél az alkalmazottak térítése, a kötbér, bánatpénz, kártalanítás 

összegei jelennek meg ezen a soron.  ÁFA visszatérülés jogcímen 36.115 eFt került 

betervezésre, ebbıl az intézmények költségvetésében 32.115 eFt a Polgármesteri Hivatal 

költségvetésében 4.000 eFt szerepel.  Kiszámlázott ÁFA sor 170.671 eFt-ot tartalmaz, mely az 

ÁF A köteles bevételek jogszabály szerinti áfa kulccsal számított összege. A kamatbevételek 

70.551 eFt-os összegébıl 66.400 eFt a Polgármesteri Hivatalnál került betervezésre. A 

mőködési célú támogatásértékő bevétel 55.460 eFt, ebbıl 54.235 eFt a Polgármesteri 

Hivatalnál jelentkezik a Pest Megyei Önkormányzat és a vidéki önkormányzatok szociális és 

oktatási feladatokra átadott pénzeszközeit foglalja magába, a fennmaradó 1.225 eFt-ot a 

Tourinform Idegenforgalmi Iroda tervezte Pest Megye Önkormányzatának támogatása címen. 

A mőködési célra átvett pénzeszközök bevételi elıirányzata 1.250 eFt, ez a bevételi forrás az 

intézmények költségvetésében jelenik meg (pályázaton elnyert pénzeszközök). A 

forráscsoporton belüli legnagyobb összeget az O EP finanszírozás jelenti 3.962.228 eFt-tal 

(Jávorszky Ödön Kórház: 3.901.808 eFt, Szociális Szolgáltatások Háza: 60.420 eFt).  

A sajátos mőködési bevételek az összes forrás 32,2 %-át teszik ki, összesen 

3.985.824 eFt összegben kerültek betervezésre a költségvetésben.  Itt található a legnagyobb 

helyi bevétel az iparőzési adó, tervezett összege 3.200.000 eFt.  A személyi jövedelemadóból 

a közigazgatási területre kimutatott összeg 8 %-a 554.804 eFt illetné meg az önkormányzatot, 

azonban az adóerı-képesség törvény szerinti szabályozása miatt jövedelemdifferenciálódással 

korrigálni kell. A csökkenés mértéke 235.257 eFt. Az adóerı-képesség részletes számítását a 

3. sz. függelék tartalmazza. A vállalkozók kommunális adója bevételi jogcím a 2007. évi 

statisztikai állományi létszám alapján került megtervezésre 26.277 eFt összegben. Az egyéb 

bírságok 1.900 eFt-tal kerültek megtervezésre, mely a környezetvédelmi bírságot (400 eFt) és 

a talajterhelési díjat (1.500 eFt) tartalmazza. Az önkormányzati lakások lakbérbevétele 60.600 

eFt, melybıl 10.900 eFt a Külsı - Rádi út 23. elkülönített számla bevétele. 

A felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen 258.201 eFt-tal szerepelnek a 

költségvetésben, ebbıl 1.239 eFt intézményi költségvetésben szerepel. A Boronkay György 

M őszaki Középiskola és Gimnázium selejtezett gépek, berendezések értékesítésére (tárgyi 

eszköz értékesítés) 1.239 eFt-ot tervezett.   A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 256.962 

eFt a tervezett bevétel, melybıl az önkormányzati ingatlanok értékesítése 165.000 eFt.  A 
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bérlakás értékesítésnél a tárgyévre az elıírásoknak megfelelıen 2.549 eFt, a Hattyú utcai 

ingatlanértékesítések esetében 2.718 eFt került tervezésre. A felhalmozási célú kölcsönök 

visszatérülése bevételi jogcím tartalmazza az elsı lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönök 2009. 

évre esı törlesztı részleteit 4.125 eFt összegben, ez a bevétel a lakásszámlán jelenik meg, a 

társasházak felújítási hozzájárulásaként nyújtott kölcsönökbıl 1.751 eFt bevétel várható a 

megkötött szerzıdések alapján, az értékvédelem szakfeladatról kifizetett épület felújításhoz 

kapcsolódó kölcsönök törlesztésébıl 2.459 eFt bevétel tervezhetı.  Állampapír értékesítése 

soron a TIGÁZ gázközmő vagyon lejárt államkötvénye után járó összeg jelenik meg. 

 Az önkor mányzatok költségvetési támogatása 2.683.751 eFt, részaránya az elızı évhez 

hasonlóan 21,6 %-ot tesz ki. Normatív állami hozzájárulásként összességében 2.279.770 eFt 

került betervezésre a költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján. Központosított állami 

támogatásként a Kisebbségi Önkormányzatok támogatása került betervezésre. Normatív 

kötött felhasználású támogatás a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében foglaltak szerint 

illeti meg önkormányzatunkat. 

Elızı évi pénz maradványként 144.310 eFt került tervezésre, mely összeg az Elkülönített 

számlák pénzmaradványa. Ennek megfelelıen kiadási oldalon a Rádi út 23. számlához,  ill. a 

Lakásszámlához kapcsolódó feladatokra került felosztásra. 

 

 

K I A D Á S O K 

 

 Az önkormányzati szintő mőködési kiadások (2. sz. melléklet) összege 12.123.473 

eFt, amely egy intézmény felhalmozási kiadásait is magába foglalja. Vác Város 

Sportintézményénél a Strand lízingdíja került betervezésre. A mőködési kiadások 58,9 %-át a 

személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok teszik ki (7.143.441 eFt)   

 

Az elızı évhez képest változás, hogy az étkezési utalvány 5 eFt-ról 6 eFt-ra 

növekedett, a pénzintézetnél nyitott bankszámlára törvény által kötelezıen elıírt átutalásból 

adódó többletköltség munkáltató által történı megtérítése a korábbi 2 eFt bruttó összeg 

helyett nettó 2 eFt-ban került betervezésre. A munkaruha vásárlás támogatási összege 10 eFt-

ról 12 eFt-ra, testnevelı tanárok részére 25 eFt-ról 27 eFt-ra nıtt, a szociális ágazatban a 

hajléktalan ellátás keretében dolgozók részére 25 eFt került betervezésre. 13. havi illetmény 

jogcímen nem került betervezésre kifizetés, a 6/2009. (I.20.) Kormányrendelet alapján a 

költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. év hónapjaira járó illetményének 
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kifizetésével egyidejőleg havi kereset kiegészítésre jogosultak. A havi kereset-kiegészítés 

összege a tárgyhónapot követı bérfizetési napon kifizetésre kerülı bruttó illetmény 

egytizenketted része, de legfeljebb 15 eFt, forrását a központi költségvetés biztosítja, az 

önkormányzat 2009. évi költségvetésébe a Magyar Államkincstár értesítése után 

rendeletmódosítással kerülnek beépítésre. 

 

A személyi juttatások tervezésénél beépítésre kerültek a soros elırelépések, a 

jubileumi jutalmak, az étkezési hozzájárulás, az iskolakezdési támogatás. A személyi 

juttatások elıirányzata az érintett intézményekben tartalmazza az érettségi és szakmai vizsgák 

lebonyolítását, a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, szociális továbbképzés és 

szakvizsga, valamint a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás költségét 

is.  

 Az engedélyezett létszámok az elızı évi eredeti költségvetéshez képest 

önkormányzati szinten 19,7 fıvel nıttek. A létszámváltozások az alábbi intézményeket 

érintik: A Szociális Szolgáltatások Háza engedélyezett létszáma 6 fıvel nıtt a védınıi és 

iskolaorvosi ellátás átszervezése következtében a 70/2008. (V.22.) sz., valamint a 89/2008. 

(VI.19.) sz. Képviselıtestületi határozatok alapján. Az Idısek Otthona engedélyezett létszáma 

2 fıvel csökkent (gondozó, ápoló) szociális otthoni férıhely csökkenése miatt a 87/2008. 

(VI.19.) sz. Képviselıtestületi határozat alapján. Az Alsó Fokú Oktatási Intézmények 

Gazdasági - Mőszaki Ellátó Szervezeténél összességében 38 fıvel csökkent a létszám. A 

86/2008. (VI.19.) sz. Képviselı testületi határozat szerint a Juhász Gyula Általános Iskolában 

2 fı, a Petıfi Sándor Általános Iskolában 1 fı, a Radnóti Miklós Általános Iskolában 1 fı 

pedagógus álláshely zárolásra került. A Bartók Béla Zeneiskola tagozatbıvítése 

következtében az engedélyezett pedagógus létszám 1 fıvel nıtt a 112/2008. (VII.10.) sz. 

Képviselıtestületi határozat alapján. A G A M E SZ saját hatáskörő elıirányzat módosítási 

kérelme alapján a Központ létszáma 6,5 fıvel csökkent a 31/2008.(IX.29.) sz. rendelettel. 

Szintén a G A M ESZ saját hatáskörő elıirányzat módosítási kérelme alapján a Földváry Károly 

Általános Iskolában 2 fı pedagógus álláshellyel csökkentésre került a létszám a 39/2008. 

(XII.31.) sz. rendelettel. A Katona Lajos Könyvtár a GA M ESZ gazdálkodási jogkörébıl, mint 

részben önálló intézmény átkerült a Madách Imre Mővelıdési Központ gazdálkodási 

jogkörébe, ezért GA M ESZ szinten a létszám 26,5 fıvel csökkent. A Madách Imre Gimnázium 

(4 fı), a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola (4 fı), a 

Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (3,75 fı) engedélyezett létszáma 

takarítói álláshelyekkel nıtt - 25/2008.(VII.14.) sz. rendelet.  A Boronkay György Mőszaki 
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Középiskola és Gimnázium létszáma a védınıi feladatok átszervezése következtében 4 fıvel 

csökkent a 70/2008. (V.22.) sz. határozat alapján. A Madách Imre M ővelıdési Központ 

létszáma összességében 34,5 fıvel nıtt, ebbıl 26,5 fı a Katona Lajos Könyvtár létszáma, 6 fı 

az Értéktár Közérdekő M uzeális Győjtemény létszáma, 2 fı pedig a Madách Imre Mővelıdési 

Központ létszáma feladatbıvülés miatt - 186/2008.(XII.18.) sz. Képviselıtestületi határozat. 

A Tourinform Idegenforgalmi Iroda létszáma 0,5 fıvel nı, a Gazdasági Hivatal létszáma 1 

fıvel csökken és átcsoportosításra kerül a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe KESZ 

felügyelıi álláshely növelése céljából. A Tőzoltóparancsnokság létszáma a 11/2008. (XI.26.) 

Ö M rendelet alapján 11 fıvel nı.  

A munkaadókat terhelő járulékok a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek 

betervezésre, önkormányzati szinten 1.709.816 eFt összegben. 

Az önkormányzati szintő dologi kiadások 38 %-át teszik ki a mőködési kiadásoknak. 

Az elıirányzatok megtervezése a kiemelt elıirányzatok esetében a 2008. évi teljesítés 

figyelembevételével, az egyéb dologi kiadásoknál az elızı évi szinten kerültek betervezésre. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai elıirányzata 20.758 eFt, mely négy intézményt érint. Az 

Idısek Otthona erre a célra 484 eFt-ot tervezett, mely az ellátottak munkajutalma a vonatkozó 

jogszabályok alapján. A GA M ESZ költségvetésében 19.129 eFt jelenik meg az iskolatej 

kiadásainak fedezetéül. A Madách Imre Gimnáziumnál 500 eFt, a Bernáth Kálmán 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola költségvetésében 645 eFt került 

betervezésre többek között diákjóléti célokra, sporttevékenységek kiadásaira és a tanulmányi 

versenyek jutalomkönyveire fordíthatnak.  

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás 250.985 eFt összegben szerepel a 

költségvetésben. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében 250.485 eFt jelenik meg, 

részletezését a 4. sz. függelék mutatja be. A Tourinform Idegenforgalmi Iroda 

költségvetésében a külügyi keret soron 500 eFt került betervezésre.   

Speciális célú támogatásként a Gazdasági Hivatalnál 84.000 eFt biztosítható az egyes 

szociális feladatokhoz önkormányzati részként, melyhez normatív támogatás igényelhetı a 

kifizetést követıen a költségvetési, a szociális és gyámügyi törvények alapján. 

 A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe került betervezésre 8.694 eFt kölcsön, 

melybıl 8.000 eFt a lakásszámla kiadása az elsı lakáshoz jutók támogatására, 694 eFt pedig a 

180/2008. (XI.20.) sz. Képviselıtestületi határozat alapján került betervezésre a városi 

lakóépületek felújításának és korszerősítésének támogatására. 
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A Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásaira 2.324.897 eFt fordítható (2/c.sz. 

melléklet), mely az összes mőködési kiadás 19,2 %-a.  A betervezett elıirányzatok döntı 

része városüzemeltetési célokat szolgál. 

Az igazgatási szakfeladat kiadásaira 879.438 eFt áll rendelkezésre. A személyi 

juttatások elıirányzata tartalmazza a személyi változásokat, beépítésre kerültek a soros 

elırelépések, a jubileumi jutalmak, az étkezési hozzájárulás, az iskolakezdési támogatás. A 

dologi kiadásokra biztosított 142.847 eFt-ból jelentıs összeg az ÁFA befizetési kötelezettség 

64,2 % (91.733 eFt). A fennmaradó összegbıl finanszírozandó a DM R V Rt. részére a 

fogorvosi rendelı bérleti díja a 231/2007. (XI.22.) sz. Képviselıtestületi határozat alapján, 

melynek összege 278 eFt,  a bankszámla-kezelési, a pénzforgalom és a számlavezetés 

költségei:  9.300 eFt,  jogi képviselet: 2.000 eFt,  üzemorvosi szolgálat: 800 eFt,  családi 

ünnepek szervezése (CSÜ RI) 1.140 eFt, informatikai szolgáltatás: 1.650 eFt, végrehajtási és 

perköltség: 1.000 eFt,  Egészséges Városok tagdíjbefizetése: 150 eFt,  Regionális 

hulladéklerakó tagdíj: 1.379 eFt, Gödöllı – Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulás 

érdekeltségi hozzájárulás: 1.284 eFt, Pest Megyei Területfejlesztési Tanács díjfizetés: 1.725 

eFt, közbeszerzési díjak költségei, közbeszerzési szakértık alkalmazása: 5.000 eFt, a 

pályázatok regisztrációs díjai: 2.000 eFt, rehabilitációs hozzájárulás: 1.500 eFt,  szakértıi 

díjak (Gyámhivatal) 500 eFt,  ISO 9001/2000 szabványból eredı feladatok: 750 eFt, kis 

értékő tárgyi eszköz beszerzés, készletbeszerzés, TA K A R N ET programhasználat, kiküldetés, 

kártérítés, stadion karbantartása, egyéb kiadások 18.358 eFt,  továbbképzések költségei: 2.300 

eFt. 

A pénzeszközátadás, támogatás 37.341 eFt ezen a szakfeladaton, melynek 

részletezését a 4. sz. függelék tartalmazza.  

A kölcsönök elıirányzatán szakfeladaton belül 694 eFt került betervezésre a 

180/2008.(XI.20.) sz. Képviselıtestületi határozat alapján, városi lakóépületek felújításának 

és korszerősítésének támogatása címen, lift korszerősítésére a Vác Kölcsey u. 17. sz. (362 

eFt), és 19. sz. (332 eFt) társasházak részére. 

 

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésérıl szóló határozatokat a rendelet 9-12 sz. 

mellékletei mutatják be. 

Környezet és természetvédelem kiadásaira 16.200 eFt biztosított. A személyi juttatások 

és munkaadókat terhelı járulékok elıirányzaton betervezett összeg (950 eFt) a 

Közönségszolgálati Iroda – Zöld mobil – mőködtetését szolgálja. A szakfeladat dologi 

kiadása 15.250 eFt, ebbıl a környezetvédelem feladatain belül levegı szennyezettség 
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mérésére 2.850 eFt, felszíni és felszín alatti vizeink minıségvizsgálatára, akciótervek 

készítésére, végrehajtására 800 eFt, labormérésekre, szakvélemények készíttetésére 600 eFt, 

Környezetvédelmi Charta és Éghajlatváltozás M unkacsoport tevékenységére 1.600 eFt, 

havária helyzetek elhárítására, parlagfüves magánterületek kényszerkaszálására 800 eFt, 

helyben komposztálás lakossági népszerősítésére, tanfolyam és komposztáló keretek 

biztosítására 1.500 eFt, lakossági takarítási programokkal kapcsolatos kiadásokra 400 eFt, 

szakmai felszerelésekre 200 eFt, Környezetvédelmi Programról lakossági kiadvány 

készítésére 800 eFt fordítható. Természetvédelmi és környezeti nevelés feladataira 5.700 eFt 

áll rendelkezésre az alábbi bontásban: Naszály-hegy felújítási és karbantartási feladatai 1.500 

eFt, lakossági növénytelepítés a Duna-parton vagy deákváron 500 eFt, Gyakorló Város 

Program 1.800 eFt, Iskolakertek, udvarok tájvédelmi felmérése 400 eFt, környezetvédelmi 

tanácsadás 1.500 eFt. 

Településrendezés, értékvédelem, esélyegyenlıség feladatra 52.549 eFt fordítható. A 

személyi juttatások elıirányzatán szerepelı összegbıl 1.500 eFt a Tervtanácsban 

közremőködık díja, 375 eFt pedig a „Fogyatékosokért” kitüntetés fedezetéül szolgál.  A 

dologi kiadásokra összességében 41.625 eFt fordítható. Településrendezés feladataira 27.305 

eFt áll rendelkezésre, mely az alábbi tételekbıl tevıdik össze: településtervezés 25.000 eFt, 

belterületbe vonás 500 eFt, várrekonstrukció terv és feltárás 1.000 eFt, híd tanulmányterv 300 

eFt, egyéb költségek 405 eFt, Tervtanács kiadásai 100 eFt. Értékvédelem kiadásaira 14.300 

eFt fordítható a dologi kiadásokon belül az alábbiak szerint: szobrok karbantartása 5.000 eFt, 

Várterület karbantartása 2.000 eFt, Várterületi épület karbantartása 500 eFt, védett értékek 

megjelölése, kiadvány 500 eFt, Go mbási kıkereszt, puttó 5.000 eFt, utcabútorokra fordítható 

kiadás 1.000 eFt, szobrok téliesítésére 300 eFt.  Esélyegyenlıség feladaton 20 eFt került 

betervezésre a dologi kiadások kiemelt elıirányzatra. A pénzeszközátadásoknál betervezett 

8.375 eFt két tételbıl tevıdik össze. Az Értékvédelmi pályázatra fordítható összeg 8.000 eFt, 

a Fogyatékosokért kitüntetés fedezetéül 375 eFt szolgál.   

Közvilágítási feladatokra 87.000 eFt-ot indokolt biztosítani, ebbıl a közvilágítás 

73.968 eFt, egyéb áramdíjak 3.372 eFt, díszvilágítás és aluljárók világításának üzemeltetése 

3.180 eFt, díszvilágítás és karácsonyi fények üzemeltetése 3.600 eFt, egyéb üzemeltetési, 

szakértıi díj 2.880 eFt.  

Parkfenntartás szakfeladaton 130.000 eFt a betervezett összeg. Ebbıl 96.950 eFt 

fordítható a parkok, zöldterületek fenntartásának költségeire. A szakfeladatra betervezett 

összegbıl finanszírozandó még a lámpaoszlopok virágdíszítése: 3.000 eFt, „Virágos Vác” 

verseny: 6.000 eFt,  szúnyogirtás: 1.600 eFt,  játszóterek fenntartása: 5.500 eFt, parkon belüli 
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utak fenntartása: 500 eFt, allergén gyomnövények irtása, pázsitnyírás: 6.000 eFt, 

növényvédelem, nyárfacsere és pótlás: 2.500 eFt, locsolóhálózat fenntartása: 600 eFt, locsolás 

vízdíja: 1.000 eFt, növénytelepítés: 1.000 eFt,  Kálvária domb intenzív fenntartása: 2.100 eFt, 

Kálvária domb öntözése: 250 eFt, Liget intenzív fenntartása: 1.700 eFt,  padok karbantartása, 

cseréje: 950 eFt, vízfogó fenntartása 350 eFt. 

Közutak, hidak üzemeltetésére 85.000 eFt-tal számol a költségvetés.  Ebbıl az 

összegbıl 38.100 eFt út, járda, híd karbantartására,  15.000 eFt kıszórásos utak 

karbantartására, 6.000 eFt KRESZ táblák fenntartására, 1.100 eFt lakó-pihenı övezetek 

tervezésére, forgalomcsillapítók elhelyezésére, 2.800 eFt szolgál az akadálymentes 

közlekedés kialakítására, 8.000 eFt útburkolati jelek felfestésére, tartós jelek kialakítására 

(kerékpárút, belterületi utak),  8.000 eFt közúti tartozékokra, 3.000 eFt  kerékpárút 

karbantartására, 3.000 eFt utcanév táblák pótlására fordítható. 

Város és községgazdálkodás (fımérnökség) feladaton 51.600 eFt biztosítható, ebbıl 

közterületek zászlózására, zászlók pótlására 600 eFt, nyilvános W C-k vízdíjára 530 eFt, 

áramdíjára 630 eFt,  üzemeltetésükre, fenntartásukra 150 eFt, útbaigazító táblák, utcabútorok 

kihelyezésére 200 eFt, díszkutak üzemeltetésére (Március 15. tér, Kossuth tér, Postapark, 

Eszterházi u.)  3.650 eFt, kárfeltárások, szakvélemények kiadásaira 1.500 eFt, térinformatikai 

rendszer megvalósítására, digitális térkép bérleti díjára 2.340 eFt, a helyi buszközlekedés 

hozzájárulására 42.000 eFt fordítható. 

Települési vízellátásra 2.700 eFt áll rendelkezésre, ebbıl a közkifolyók, mérı nélküli 

közkutak vízdíja 700 eFt, külterületi állandó lakosoknak vízszállítás 900 eFt, hegyvidéki 

közkutak fenntartása 1.100 eFt.  

A Vagyonhasznosítási Osztály feladatkörébe tartozó kiadásokra 149.817 eFt áll 

rendelkezésre. Az összegbıl a RE M O N DIS telephelyek üzemeltetésére, ırzésére, közüzemi 

díjaira, karbantartására, hibaelhárítására 60.800 eFt, a  Zrínyi u. 9. sz. ingatlan üzemeltetésére, 

ırzésére, közüzemi díjaira, karbantartására, hibaelhárítására 7.667 eFt,  egyéb ingatlanok 

közüzemi díjaira, biztosítására, karbantartására, hibaelhárítására 26.750 eFt,  társasházak 

mőködési kiadásaira  nem lakás bérlemények – 2.600 eFt, közös költségre lakás és nem lakás 

bérleményeknél 15.500 eFt, társasház felújítási alap – nem lakás célú bérleményeknél – 400 

eFt,  értékbecslésre, telekalakításra, térképmásolatokra 3.100 eFt,  bérleti jog megváltására 

3.000 eFt, egyéb ingatlannal kapcsolatos költségekre 8.500 eFt, vízóra hitelesítésre 500 eFt, 

végrehajtásra 500 eFt, Laktanya ırzésére, üzemeltetésére 20.500 eFt. 

Szennyvízelvezetés, kezelés szakfeladaton 32.000 eFt áll rendelkezésre az alábbiak 

szerint: zárt csapadékcsatorna tisztítása, dugulás elhárítás: 13.000 eFt, nyílt vízelvezetı árkok, 
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árokpartok tisztítása, kaszálása: 2.200 eFt, Sejcei A-B jelő utak melletti vízelvezetı árkok 

karbantartása, Hermány és M ASZ Kft. keverı telephez vezetı utak tisztítása: 2.300 eFt, 

Go mbás patak tisztítása, patakpart kaszálása 1.700 eFt, Duna-part rézsőburkolat javítása, 

hullámtörı kıszórás pótlása 2.000 eFt,  rágcsálóirtás csapadékcsatorna hálózaton: 600 eFt,  

víznyelık javítása, csatornaátkötések: 8.500 eFt, hóolvadási és árvízi vízkárelhárítás: 200 eFt, 

Deákvár záportározók részleges tisztítása: 1.000 eFt, szennyvízbírság: 500 eFt. 

Településtisztasági feladatokra összességében 456.279 eFt áll rendelkezésre. A 

pénzeszközátadásoknál jelenik meg 51.279 eFt, mely az Észak – Kelet és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz 

kapcsolódik (1.487,-Ft/lakos x 34.485 lakos). Dologi kiadásokra 405.000 eFt fordítható. Az 

elıirányzat 71,2 %-át a házi szemét szállításra és ártalmatlanításra szükséges fordítani 

(290.000 eFt). Lakossági veszélyes hulladék győjtésére 2.500 eFt,  használt elemek 

győjtésére, szállítására 1.000 eFt, elektronikai hulladék győjtésére, ártalmatlanítására 1.200 

eFt,  kézi úttisztításra 17.000 eFt,  közterületek lombtalanítására 500 eFt, kerékpárút kézi 

tisztítására, rézsőkaszálásra 3.600 eFt, gépi úttisztításra 30.000 eFt,  kézi hulladékgyőjtı 

edényzet ürítésére 8.400 eFt,  kézi utcai hulladékgyőjtı edényzet javítására, pótlására, 

kihelyezésére 4.000 eFt,  téli hóeltakarításra, síkosságmentesítésre  (kézi, gépi) 21.900 eFt,  

illegális lerakóhelyek felszámolására 6.800 eFt, illegális plakátok eltávolítására 600 eFt, 

szelektív hulladékgyőjtésre, újrahasznosításra, edényzet fenntartására, takarítására 17.500 eFt 

áll rendelkezésre. 

Az állategészségügyi szakfeladat kiadásaira 7.389 eFt-ot biztosít a költségvetés, mely 

összegbıl a személyi juttatásoknál jelenik meg az eb oltás költsége, a dologi kiadások 690 

eFt-os elıirányzata egyéb készletbeszerzésre (110 eFt), postaköltségre (100 eFt), gépkocsi 

használatra (480 eFt) fordítható. Pénzeszközátadás kiemelt elıirányzaton 6.576 eFt áll 

rendelkezésre, melybıl 4.400 eFt a Zöld Menedék Állatvédı Alapítvány feladat átvállalás 

miatti támogatását szolgálja, 2.176 eFt pedig korszerősítési támogatás a fent említett 

alapítvány részére. 

KESZ szakfeladaton az e tevékenység keretében foglalkoztatottak költségei jelennek 

meg. 

A Piaci vásári tevékenység kiadásai 5.298 eFt-on kerültek betervezésre, ezen belül 

4.580 eFt áll rendelkezésre a központi piac – társasház felújítás, közös költség hozzájárulásra, 

718 eFt pedig a gombavizsgálat személyi juttatásaira nyújt fedezetet a munkaadókat terhelı 

járulékokkal együtt. 
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A polgári védelemnél tervezett összegek a kötelezı feladat ellátása érdekében 

szükségesek. 

Közmővelıdési és Oktatási Osztály feladatkörébe tartozó kiadásokra 91.596 eFt 

fordítható, ebbıl a pénzeszközátadások 39.664 eFt-ot tesznek ki, ezeket a 4. sz. függelék 

részletezi. A személyi juttatások (7.252 eFt) és járulékai (2.320 eFt) a tehetséggondozás terén 

eredményt elért pedagógusok jutalmazására, a „Váci Katedra”, a „Vác Város Mővelıdéséért” 

díj, valamint az „Oktatást, Közmővelıdést Segítı M unkáért” kitüntetés fedezetét biztosítja, itt 

jelenik meg a nyári gyermektábor tiszteletdíja is. Dologi kiadásokra ezen a szakfeladaton 

42.360 eFt használható fel, melyek az alábbi elıirányzatokból  állnak:  pályázati regisztrációs 

díjak 240 eFt, Kazinczy emlékév váci programjaira 240 eFt, Kamaszfesztivál – Javíts egy 

jegyet – osztálykirándulásra 204 eFt, Pedagógus nap, Magyar Kultúra Napja fogadások 

kiadásai  444 eFt, színes diplomások  vendéglátása, könyvutalvány  120 eFt,  „Vác Város 

Kiváló Diákja” 100 eFt, városi – szociális jellegő - gyermekcsoport táboroztatása 1.080 eFt, 

nyomdaköltség, plakátok, meghívók 100 eFt,  plakettek készíttetése,  szakmai díjak 

gravírozása  264 eFt, Elektro  Signál Kft. mősorszolgáltatás díjára 27.780 eFt, Pedagógiai 

Szakmai Szolgáltatás 1.788 eFt, öntöttvas győjtemény megvásárlására 10.000 eFt. 

Polgármesteri Kabinet kiadásaira összesen 57.745 eFt biztosítható. Dologi kiadásokra 

54.245 eFt fordítható. Feladaton belül az intézményüzemeltetési kiadások az alábbi tételekbıl 

tevıdnek össze: szakmai könyvek, folyóirat beszerzése: 50 eFt, internet fejlesztés, 

weblapszerkesztés, közlemények 480 eFt, városi és városházi honlap karbantartása, 

gondozása, adatfeltöltés szerzıdés szerint: 2.500 eFt. Kiküldetés, reprezentáció, marketing, 

reklám, propaganda és egyéb kiadásokra 31.465 eFt áll rendelkezésre az alábbiak szerint: 

városi újság kiadásai -  lapszámok nyomdai költsége: 7.865 eFt, szerkesztıi díj: 1.700 eFt, 

terjesztési és egyéb költségek: 1.000 eFt, turisztikai és marketingkiadványok költségei: 1.000 

eFt, kitüntetések, elismerések készíttetése (emléklapok, oklevelek, érmek, mappák, kitüntetési 

plakettek) 600 eFt, egyéb nyomdaköltségek, meghívók, kiadványok: 5.000 eFt,  egyéb 

reprezentáció (polgármesteri  titkárság, városi programok, képviselıtestületi ebédek) 2.300 

eFt,  szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások – szakvélemények, lektorálás, 

zsőriztetés, fordíttatás: 750 eFt, pályázati díjak, rendezvények jogdíjai, kiadványok szerzıi 

díjai: 750 eFt, városmarketing, kom munikáció, arculatépítés 4.500 eFt, a városháza 

osztályainak hirdetéseire 6.000 eFt fordítható. Jóléti sport- és kulturális feladat kiadásaira, 

valamint városi rendezvények kiadásaira összesen 16.150 eFt áll rendelkezésre.  Március 15. 

városi ünnepség   - Kossuth szobor és emlékmő koszorúzás, technikai és mőszaki költségek: 

150 eFt,  Diákpolgármester választás – mőszaki költségek: 300 eFt, programköltség: 400 eFt, 
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egyéb költségek: 300 eFt, EU csatlakozás jubileumi ünnepség  - mőszaki költségek: 300 eFt 

programköltség: 400 eFt, egyéb költségek: 300 eFt, Váci Világi Vigalom rendezvény – 

Á N TSZ vízminta 100 eFt, Augusztus 20-i rendezvény -  zászlózás, takarítás: 100 eFt, egyéb 

kiadások (szállítás, ırzés, EL M Ő) 250 eFt, vendéglátás költségei: 850 eFt, Nyári Zsidó 

Fesztivál 900 eFt,  Váci Autómentes Nap, Mobilitás Hét – forgalomtechnikai költségek: 200 

eFt, propaganda költségek: 250 eFt, mőszaki költségek 150 eFt, programköltség: 300 eFt, 

egyéb költségek: 100 eFt, Október 6. Aradi Vértanúk megemlékezés – takarítás, zászlózás, 

koszorúzás költségeire: 100 eFt, Október 23. városi ünnepség – propaganda költségeire: 100 

eFt, vendéglátás költségeire: 800 eFt, Október 27-i ünnepség – propaganda költségek, 

technikai mőszaki költségek: 200 eFt, Virilisták köszöntése – ajándékozás költségei: 300 eFt, 

egyéb járulékos kiadások (oklevél, emléklap stb.) 50 eFt, Karácsonyi díszvilágítás és 

dekoráció költségei: 2.000 eFt, Egyéb kiemelt rendezvények 6.750 eFt, civil szervezetek általi 

feladatellátás támogatása, rendezvényszervezés átadása, programszervezések támogatása: 500 

eFt.  Környezetvédelmi – Nevelési és Tömegsportrendezvények költségeire összesen: 3.600 

eFt fordítható az alábbiak szerint: XX. Föld Napja rendezvénysorozat 600 eFt, Óvodások 

természetvédelmi programja (Gyadai Kalandtúra) 500 eFt, Fák Madarak Napja 

kisiskolásoknak: 300 eFt, Liget takarítás „Adj egy napot a ligetnek” 200 eFt, XIX. Fut a Vác 

800 eFt, XIII. Mikulásfutás 800 eFt, Duna-parti nagytakarítás 200 eFt, Általános iskolák 

közötti hulladékgazdálkodási verseny 200 eFt. A pénzeszközátadások kiemelt elıirányzaton 

betervezett 3.500 eFt részletezését a 4. sz. függelék tartalmazza. 

Sportlétesítmények, szövetségek szakfeladat kiadásaira 104.570 eFt-tal számol a 

költségvetés, melybıl 103.750 eFt a pénzeszközátadás, támogatás kiemelt elıirányzaton 

jelenik meg, részletezését a 4. sz. függelék tartalmazza.  Dologi kiadásokra 820 eFt fordítható, 

ez a Kiváló Sportolók jutalmazására (720 eFt), nyomtatványbeszerzésre, nyomdaköltségre 

(100 eFt) nyújt fedezetet. 

Temetıfenntartásra összesen 11.000 eFt fordítható. Az elıirányzat terhére az alábbi 

feladatok valósíthatók meg: ravatalozó hőtıjének szervízelése: 500 eFt, ravatalozó áramdíja: 

500 eFt, temetı vízdíja: 300 eFt, főnyírás, lombseprés: 800 eFt, temetıgondnok díja: 5.600 

eFt, belsı út, járda, kerítés karbantartása, fásítás: 3.300 eFt. 
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FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 
 
 
Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 90.000 eFt fordítható 2009. évben. A 

felújítási célokat a 3. sz. melléklet részletezi. Az indításra tervezett feladatok lakások, 

lakóépületek felújítására szolgálnak. Önkormányzati lakások felújítására 15.000 eFt-ot, a 

M árcius 15. tér 10. sz. épület homlokzat felújítására 50.000 eFt-ot, a Március 15. tér 21. sz. 

épület homlokzat és födém tervezésére 5.000 eFt-ot, az Eszterházy u. 2. számú épület 

felújítására 20.000 eFt-ot biztosít a költségvetés a felújítási kiadások elıirányzatai között. A 

felújítási kiadások között két olyan felújítási cél is van, melyre már a 2008. évi költségvetés is 

biztosított forrást. A Március 15. tér 10. számú épület homlokzat felújításának kivitelezése 

nem kezdıdött meg és a Március 15. tér 21. sz. épület homlokzat és födém tervezése is 

áthúzódott erre az évre. Önkormányzati lakások felújítására az év közben folyamatosan 

felmerülı igények alapján 15.000 eFt áll rendelkezésre. Új feladat az Eszterházy u. 2. számú 

épület felújítása, melyre jelenleg 20.000 eFt fordítható. 

 

 

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 

 

Fejlesztési kiadásokra 2009. évben az induló költségvetésben 7.699 eFt áll rendelkezésre. A 

Képviselıtestület a 178/2008. (XI.20.) sz. határozatával biztosított 3.699 eFt-ot a Szent 

Erzsébet szobor állítására a 2009. évi költségvetés terhére, valamint 4.000 eFt-ot lehet 

önkormányzati lakások fejlesztésére fordítani. 

 
 

ELKÜLÖ>ÍTETT SZÁMLÁK 
 

 

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23., Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel a 2. 

számú függelék mutatja be.  

 

A Rádi u. 23. Elkülönített Számla 2009. évre tervezett bevétele 58.051 eFt. A 2003. évben 

épített 45 db bérlakás bérleti díjából származó bevétel az idei évben várhatóan 10.900 eFt 

lesz. A Polgármesteri Hivatal által a bérlık részére kiszámlázott vízdíjakból elıreláthatóan 

2.000 eFt (bruttó 2.400 eFt) folyik be. A D M R V RT által a Polgármesteri Hivatal részére a 

bérlakások után kiszámlázott vízdíj, mely a kiadási elıirányzatok között a közüzemi díjak 
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soron szerepel 5.223 eFt lesz. A befolyt vízdíjak és a kiszámlázott vízdíjak közötti különbség 

a fımérın és az elmérıkön leolvasott óraállások különbségébıl adódik, valamint az elızı 

évek tapasztalatai alapján a bérlık fizetési készségének figyelembevételével történt a bevételi 

elıirányzat megtervezése. A továbbszámlázott vízdíj bevétel kiszámlázott ÁFÁ-ja 400 eFt, 

mely egyben a kiadások között is jelentkezik, mint ÁFA befizetési kötelezettség az 

Adóhatóság felé. A Rádi u. 23. számlán lévı pénzeszközök után a számlakamat elıreláthatóan 

2.000 eFt lesz. Az elızı évi pénzmaradvány 42.751 eFt. Karbantartási kiadásokra 2.000 eFt-

ot, hibaelhárításra 1.000 eFt-ot, áramdíjra 150 eFt-ot terveztünk 2009. évre. A korábbi évek 

gyakorlatának megfelelıen a bevételi többletet (49.278 eFt) a fenntartási kiadások közé 

terveztük be, mely valószínőleg nem kerül majd felhasználásra. 

 

A Lakásszámla 2009. évi tervezett bevétele 116.122 eFt. A korábbi években értékesített 

bérlakásokból 132 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevık. A 2008. december 31.-én 

fennálló tartozás teljes összege (2025.-ig) 32.432 eFt, ennek az ügyleti kamata 25.080 eFt, 

mely félévente a jegybanki alapkamat mértékének megfelelıen változik. A bérlakás 

értékesítésbıl a tárgyévre a 2009. évi elıírásnak megfelelıen 2.549 eFt bevétel várható, ennek 

ügyleti kamata 2.000 eFt. A Hattyú utcai ingatlanértékesítések esetében 2009. január 1.-jétıl 

2010. december 20-ig összesen 5.738 eFt a fizetési kötelezettség, ebbıl a 2009. évre tervezett 

bevétel 3.389 eFt. A Lakásszámla kamatbevételeként 2.500 eFt-ot terveztünk. Az elsı 

lakáshoz jutók támogatásából 2008. december 31.-én 47 fınek van összesen 20.579 eFt 

visszafizetési kötelezettsége, a tárgyévre jutó törlesztı részletek összege 4.125 eFt. Az elızı 

évi pénzmaradvány 101.559 eFt. Az értékesített bérlakások közül a nem önkormányzati 

rendelkezéső lakások (H M, BV, M Á V kijelöléső) után az önkormányzat fizetési 

kötelezettsége 2009. évben 180 eFt lesz. A társasházak felújítási alapjához való hozzájárulás 

az önkormányzati bérlakások után várhatóan 1.500 eFt, a számlakezelés és postaköltség 200 

eFt lesz. Egyéb kiadásokra 1.000 eFt áll rendelkezésre. Az elsı lakáshoz jutók támogatására 

az önkormányzat 8.000 eFt kölcsön kifizetését tervezi. Önkormányzati lakások felújítására az 

év közben felmerülı igények alapján 15.000 eFt fordítható. Folytatódik a M árcius 15. tér 10. 

sz. ház felújítása, a felújítás tervezett költsége 50.000 eFt. Az idei évben elkészülhet a 

M árcius 15. tér 21. sz. épület homlokzat és födém felújításának terve (5.000 eFt). Az 

Eszterházy u. 2. számú épület homlokzat és födém felújítására 20.000 eFt-ot terveztünk. 

Önkormányzati lakások fejlesztésére 4.000 eFt használható fel. A Lakásszámlán 11.242 eFt 

tartalék képezhetı a 2009.-es évben.  
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A 2009. évi költségvetés összesen 170.962 eFt céltartalék képzésére biztosít lehetıséget. A 

tanulói tankönyvellátás céljára szolgáló 17.058 eFt az intézmények által leadott elızetes 

felmérés alapján került betervezésre. 2009. évben az elızı évivel azonos összegő 70.000 eFt 

választókörzeti céltartalék került tervezésre. A pályázati céltartalék összege 11.000 eFt, 

melybıl 1.000 eFt „kötött” rész a Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázatra, 10.000 eFt 

pedig „szabad” részként új pályázatokon való részvételre nyújt fedezetet. A társasházak 

felújításának támogatása céltartalék összege 1.416 eFt. Önkormányzatunk 2009. évben is 

10.000 eFt-ot biztosított erre a célra, ebbıl a 159/2008. (X.16.) sz. Képviselıtestületi döntés 

alapján a Zöldfa u. 38-40. Társasház 38. sz. épülete részére 340 eFt, a 40. sz. épülete részére 

360 eFt került betervezésre a pénzeszközátadások, támogatások elıirányzatra. A 

180/2008.(XI.20.) sz. Képviselıtestületi határozat alapján a Go mbási út 26-30. sz. Társasház 

részére 7.190 eFt támogatásként jelenik meg a költségvetésben, a Kölcsey Ferenc út 17. sz. 

Társasháznak 362 eFt, a Kölcsey Ferenc út 19. sz. Társasháznak 332 eFt nyújtandó kölcsönrıl 

döntött a Képviselıtestület, mely a kölcsönök elıirányzatán jelenik meg. A 169/2008. (X.16.) 

sz. Képviselıtestületi döntés alapján a Méhnyakrák elleni kampány költségeire 3.696 eFt áll 

rendelkezésre. Vác- Buki területen a közüzemi szennyvíz elvezetı hálózat megvalósításának 

2009. évi ütemére 2.920 eFt tartalék szolgál. Az Alapellátás Egészségügyi Fejlesztési 

Pályázat összege 3.230 eFt.  Az intézmények mőködésének támogatására 25.000 eFt 

céltartalék biztosít forrást, mely fıként közüzemi díjakra és felmentésre kifizetendı 

összegekre nyújt fedezetet. A belterületbe vont településrészek közmővesítésének 

támogatására 10.000 eFt, a Naszály- Galga TISZK mőködésének támogatására 15.000 eFt áll 

rendelkezésre.  A Lakásszámla tartaléka 11.242 eFt. A 91/2008. (XI.11.) sz. Mővelıdési és 

Oktatási Bizottság határozata alapján került betervezésre a Földváry Emlékév céltartalék 400 

eFt összegben. 

 

 


