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Ti sztelt Kepviselo-testtilet !
Tisztelt Bizotts6gokl

Hajdirszoboszlo Virros Kepvisel6-testiilete a 412005. (II.24.) Or. sz6mri rendelet6ben elfogadta

a v6ros 2005. 6vi k6lts6gvet6s6t.
A f6l6ves 6s h6romnegyeddves beszimolok elfogad6sakor a bevetelek es kiad6sok idoar6nyos

felhasznilAsa mir bemutatisra keri.ilt. A 2005. 6v lez6r6sit kdvetoen mfr a teljes 6v

g azd6lko d6s 6ra vonatko z6 sz6mok rendelkez6sre 61lnak.

I . Bev6telek

1., Intdzmdnvi bevdtelek (l-2 sz. mell4kletekl

Az onfillo int6zmenyek saj6t bevetelei az ercdeti ellirinyzathoz k6pest 129 o/o-ta, rrtig a

r6szben 6n6ll6 int6zm6nyek6 155 7o-ra teljesiiltek. A r6szben 6n6116 intdzmdnyekn€l az

ar6nysz6mot jelentosen befoly6solja a Hajduszoboszl6i Kist6rs6gi T6bbc6lir T6rsul6s

2. 685/eFt tobblet bev6tele.
Az \ntezm1nyek 2005. 6vi lehet6s6g6t jelent6sen javitotta a 2004. 6vi pdnzmaradviny' amely

vdrosi szinten 107.680 /eFt volt. A p{nzmaradv6ny, illetve az tnt6zm6lyek takar6kos

gazd6lkod5sa is hozz6i6nit ahlroz, ttogy az int6zm6nyek a m6dositott tdmogat6sb6l

69.041/eFt-ot nem vett& ig6nybe. Ebben-az osszegben az is figyelembe van v6ve, hogy a

Szep Erno Kollegium u jo.renugyott t6mogatfrsfhoz k6pest 7.754 /eFt-al tdbbet vett ig6nybe'

Erurek az 6sszegnek a iors6r61 kttlon keil t6rgyalni, mivel azt az int6zm6ny v6lemenyiink

szerint a 2006. evi koltsegvetesi keret6b6l nem tudja kigazdflkodni.

Az 6n6116a1 gazd6lkod6 intdzmdnyek saj6t beveteleinet v6ltoz6s6t az I sz. t6bl6zar mutatja

intezm6nyenkent es fobb bev6teli jogcimenk6nt'

2., Helvi ad1bevdtelek (3 sz. melldkletek\

A helyi ad6bev6telek a tervezett 910.000 /eFt-al szemben 827j52 /eFt-ra teljesiiltek' mely

g4,2 To-nakfelel meg. Az udulo6pulet adoja a tervezettnek megfelel6 A tartozkoditsi napok

ut6ni idegenforgalnri ad6 elmaradt a tervezetthez k6pest' melyet m6r 6s kozben is t6bb

alkalommal ieleztiink, mint virhato mdrt{ket. Az elmaradis r6szben a kedvez'otlen
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iddj6r6snak' reszben - a hajdirszoboszl6i vendegtartok v6lem6nye szerint .- a Hajduszoboszloir6nti erdekl6d6s csokken6s6vel is magyar6zhato.
Az 6pitm6nyado eset6ben tekintettei arra, hogy irj adonemrdl van sz6, viszonylag el6gpontosan keriilt becsl6sre. A 2005. ad66vben ii egyszertisitett ellenorz6sek eredm6nyek6ntl'592'300 Ft kertilt befizetdsre ad6hi6nykdnt. 2006 dvben ezen ad6nem vonarkozfs6ban isfolytatnifogjuk a 2005. 6vben m6r megkezdett ellen6rz6seket.
Az rparuzesi ado tervhez viszonyitott elmarad6sa m6r tobb alkalommal is bemutat6sra kenilt,ez6rt ene most r6szletesebben nem tdrndnk ki.

!u' 
eleneedett kozponti ad6k koztil a g6pjarmiiadobol tudtunk mintegy l5 milli6 Ft tobblet-bev6telt reartzillni. Az Stengedett szJA:ban a k6tel ezb tartalekk6pz6s okozza a bevetel

elmarad6s6t.

A tervezett 137.690 /eFt-al szemben 267.759 /eFt bev6tel realizill6dot a tabldzatban
feltuntetetteknek megfelel6en.
Ezen bev6telek jelent6s r6sze eredeti eloirilnyzatk6nt nem tervezhet6 /6pit6srend6szeti birs6g,
s zo cidlis Ig azg at6si konferencia, privatiz6ci6s bev6tel stb. /
Az Onkorminyzati Igazgat6si tev6kenys6g bev6tel6b6l is a legjelent6sebb tdtelt a
tov6bbsz6ml6zott szolg6ltat6s teszi ki, melynek osszege mintegy lZ milli6 Ft. A
penzeszkozok megfelel6 elhelyez6s6vel 2005. 6vben 12,5 mi11i6 Ft kamatbev6telt sikeriilt
realiz6lnunk.

4., Atvett pdnzeszktiziik (5 sz. mell4kletl

Ezen a tftbli,zaton szerepelnek a mrikod6si es felhalmoz6si cdlokra itvett pdnzeszkozok,
melyek valamilyen dnkormdnyzat 6ltal elfogadott feladathoz kapcsol6dnak, illetve pdlylzati
p6nzek.
2005. 6vben a szennyvizcsatorna 6pitdse a Thermal-ter6pia 6t6pit6se, illetve a s6tany 6s felt6r6
ft beruh6z6sokhoz kapcsolatban voltak a legjelent5sebb hitel felv6telek, illetve 6tvett p6nzek.
(A szennyvizcsatorna tr/A ritemhez kapcsolatos vizikdzmii-t6rsulati hitelfelv6tel el6irilnyzata
a m6rleg t6blan tal6lhat6)

5.. Krjznontositott tdmoeatdsok (6 sz. melldkletl

A t6blazat bemutatja az Sllam 61tal ut6lagos elsz6mol6ssal finanszirozott feladatainkat,
melyek mintegy 80 Vo-a a szoci6lpolitikai feladathoz kapcsol6dik.

6., Allami tdmoeattis

Az onkormanyzatot 2005. 6vben megillet6 illami t6mogat6st maradektalanul megkapta. Az
eredeti elotanyzathoz k6pest a 15 milli6 Ft-os csokken6st az intdzmenyi korben tortdnt
dvkozi lemondfsok okoadk. Ett6l friggetlentil m6g a zhrszimaditst kdvetoen is keletkezett
visszafizet6si kdtelezetts6s. Ennek bemutat6s6t a2 6s 3 sz. tSblazat szeml6lteti.

7.. Vasvonhasznosittdsi bivdtetek 0 sz. meltdktett

A tervezert 410 mil1i6 Ft-b6l 335 milli6 Ft bev6tel realizdl6dott. A bev6telkies6s az
ingatlan6rt6kesit6sb6l ad6dik, mivel a tdbbszdri hirdet6sek ellen6re sem sikeri.ilt t6bb ingatlant
6rt6kesiteni.



I I . Kiaddsok

1., Ondllf 6s rdsz.ben iindllf intdun6nvek kiaddsai (8-9 sz. mell4kletekl

Az rnt6zm6nyek kiadisai az eredeti el6ir6nyzathoz k6pest jelent6sen emelkedtek, melynek
fonas 6t a bev6tel- nd veked6 sek teremtettdk meg.
Ezen jellemz6 bevetel noveked6sek:

- a2004.6vi p6nzmaradv6ny igdnybevdtele
- a saj6tbev6telek noveked6se
- az onkorm6nyzatt6l adott feladatra biztositott Osszegek
- pilyfnati, szakk6pz6si p6nzek

A kiad6sok 96 Vo, illetve 98 Vo-ra teljesiiltek, amely mutatja, hogy tervezett feladatokhoz a

rendelkezesre 6llo forrisokbol takar6kos, c6lszeni 6s szabilyszeru gazdillkod6ssal meg tudtak

val6sitani.

2., )nkormdnvzati feladatok (10 sz. mellfiklett

A 10 sz. mell6klet szerint a teljesitds mdrt6ke 92,7 Vo-os. A felhaszn6l6s ndhany feladatot

kiv6ve, (p1. V6rosh6za takar(t6s, kozhasznri munkavdgz6s, sportl6tesitm6.ny fenntart6sa,

rnarhalevel 6s 6llateg6szs6gi.igyi feladatok) 1 0070-o s beltil maradt.

3., Vdrosiizemehetds /17 sz. melldkletl

A teljesit6s 94,08 7o-os attblisatnakmegfelel6 r6szletez6sben. A legt6bb iizemeltetesi feladat

teljesfil6se l0O yo kOruli, mely egyr6szt aztjelenti, hogy siker0lt megkozelit6leg pontosan

tervezni a v6rhat6 kiad6sokai, ilGtve a V6rosgazd6lkod6si Rt. 6ltal vlgzett feladatok a

j6v6hagyott kereten beliil keriiltek felhaszn6l6sra. Ndhfny iizemeltet6si feladatokon

intt"ti"r-ter tapasztalhat6, mely elt6rdseket roviden az al6bbiakban ismertetji.ik:

Eptt1s 6s telepiitdsfejlesztdsi feladat alacsony szintti teljesites6nek o\1, hogy egy

tervdokument6ci6s i.-"gy feltilvizsg6lati anyag pdnziigyi teljes(t6se 6thriz6dott 2OO6' 6v

elej6re, mely t6telek term6szetesen u peni**advanyt terhelS kifizet6sek k6zdtt

szerepetnek.

Vizrenilez^s, belvtzmentesit^s feladaton a Hamvas-s 6rr6tiYizgazd6lkod6si T6rsulat 6ltal a

v6ros kozig azgatitst teriilet6n - kiilteruleten - v6gzett fenntartisi munk6latok koltsegerol

megki.ild$tt sz6mla osszege emelte meg a tervezett kiad6sokat, mely l6nyegesen magasabb

volt az elmrilt 6viekhez kdPest.

Kvzvildgittis uzemeltet6si feladat t6nyleges tizemeltet6si dija a szerzodlsnek megfeleloen

alakult, vagyis brutt6 65.936 leFt, u"d"c"mberi sz{mla pdry;ngyr teljesit6se janu6r

h6napbari keriilt 6tutal6sra a Mezei-vill Kft. rlszfire, mely cisszeg a p'nzmaradvanyt

terhel6 kifizetesek kozdtt szerepel'

Az egydb dramdijak feladaton keriil elszSmolSsra minden olyan kciztertileti ffnyforr6s

energiakdlts6ge, nrely nem klpezi r6sz6t a k6zvrT6git6snak' Ezen teriileten szdmos

fogy-aszt6si hellyel rendelkezik az 6nkorm6nyzat. A teljess6g ig6nye n6lkiil n6h6ny:
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Haranghaz, kozt6ri or6k, reklimtfbla, gyalogos 6tkelShely s6rga villogo, k6zleked6si
jelzol6mp6k stb.

' A Nddudvari lerak6 iizemeltelis feladat alulteljesit6s6nek oka az, hogy a havi azonos
m6rtekii dij megfizetese mellett 6ves elsz6molis van, melynek teljesitese 2006 evre
6thuzodo A fennmarado osszeg szerepel aplnzmaradvinyt terhelo kifizet6sek k6z6tt

4., Szociilpolitikai feladatok (12 sz. mell1kletl

A szociillpolitikai feladatok teljesit6se id6ar6nyos 6s tervszerri volt. Az eredeti elSir6nyzatokat
az 6vk6zi felhaszn6l6st figyelve, sziiks6g szerint m6dositottuk.
A feladat elliltdstthoz sztiks6g keret a takar6kos 6s tervszeni gazdtrlkodhs mellett, olyan
p6nzmaradv6nyt eredm6nyezett, amelyre az eg€szslgtigyi alapellSt6shoz nagy sziiks6g lesz, 6s
sz6mitunk 16. A 14.998 /eFt Osszegii p6nzmaradv6ny felhasznilis6r6l r6szletes el6terjesztdst a
2006. m6jusi testiileti til6sre fogiuk vinni.
A tankdnyvt6mogat6s elhaszn6l6sa az6rt kevesebb a tervezettn6l, mert a nonnatfv, ingyenes
ell6t6s kore kib6vult, igy a riszorultsigi keretb6l kevesebb jogosult k6relmez6 r6sz6re kellett
meg6llapitani az ell6t6s6t.

5.. Cdltanaldkok (13 sz. rnell4klet)

A rendelkezdsre 6116 179.262 /eFt-b6l 169.041 /eFt kertilt felhaszn6l6sra. Azon t6mogat6si
dsszegek, melyet az Onkorm6nyzat tnt6zm6nyei kaptak, az lntlzm€nyi tabl6kon (1 6s 2 sz.
melleklet) modositott el6ir6nyzatk6nt 6s teljesit6skent jelennek ffieg, Ol int6zm6nyi
eszkdzbeszerz€s, ifjrisfgpolitikai feladatok, di6ksport, ny6ri kultur6lis programok, 6nk6ntes
nyugdijp6nzt6r stb.)

. Oktat6si Bizotts6g hat6sk6r6be utalt feladatok:
V alamennyi feladat csaknem 100 %o-ra teljesiilt.
I-egnagyobb teok- az int6zm6nyi eszkdzbeszerzds jelenti, mely soron a m6g 5.600 eFt

maradv6Lnyt 2006. 6v elej6n kOltotttik el az intdzm6nyek nagy 6rt6kii hardvereinek

fejleszt6s6re (3 6ves b6rleti konstrukci6 keret6ben)

. Kultur6lis 6s Sport Bizotts6g hat6skdrdbe utalt feladatok:

A legnagyobb keretosszeg a Kultur6lis 6s Sportalap, melynek 14 mi11i6 Ft-ja az al6bbiak

szerint keriilt felhaszn6l6sra:
- Kulturdlis p6ly6zatra 4.000 eFt (29 db p{lyfz,at)
- Sport pillylnatra 6.000 eFt (19 db p6lyazat)
- Ut6np6tl6s - nevel6s p6lyazatra 4'000 eFt (11 db p6ly6zat)

A Hajdirszoboszl6 monogr6fia 50 Vo-os teljesiil6se a Fejezetek Hajclfszoboszl6 tdrtenet6rol

cimii kiadv6ny megjelenlet6sdhez sztiks6gis dologi kiadisoka lett felhaszn6lva. Az ezzel

kapcsolatos sierzliiszteletdijak, szak6rt6i ddak kifizet6se 2006-ra hirz6dik 6t'

I Jogi, Ugyrendi Bizotts6g hat6sktir6be utalt feladat <. ^ FA.
A Bizotrs6g a2212005. (VI.13.) sz. UUB hatarozat6val rendelkezett a 2.500 eFt t6mogat6s

sz6to szt6s6r'61. Osszesen 1 7 civil szervezet rdszesiilt t6mogat6sban'



A 2005. 6vben eltervezett nagyobb beruh6z6sok teljesit6se a terveknek megfelel6 Utemben

tort6nt, csak n6hiny esetben van ettol elt6r6s, melyek nem jelent6sek.

Ezeket az al6bbiakban ismertetjiik:

. A csap addkvic belvizrenilezis sor6n az elmirlt 6v III. negyed6v6ben meghatarozott

beruhaz6si feladarok egy r6sz6nek p6nziigyi teljesit6se 6th(rz6dott 2006' 6vre, melynek

osszege a p6nzmaradv6nyt terhelo kifizet{sek kozott szerepel.

. A Bdrdos Lajos Altalanos Iskola tdncterem kialnkitds, udvar lefedds. munk6latai a

nyertes p6ly6zatnak megfelel6en 6thirzodo beruhizisk6nt a 2006. 6vi k6lts6gvetes

beruh6z6si feladatai koz6tt is szerepel, a fennmarad6 Osszeg a p6nzmaradvinyt terhelo

kifizet6sek kozdtt szerePel.

. Az i.deiglenes inert tdrolilhely kiatakitisfnak kivitelez6si munkAlati befejez6dtek az 6v

v6g6n, penzi.igyi teljesit6se 6thriz6dott 2006. 6vre, mely a p6nzmaradvanyt terhel6

kifizet6sek kozdtt szerepel, illetve 2006. 6vben terveztiik az iizembe helyezes6nek

kiad6sait. Jelenleg a haszn6latba v6tel hat6s6gi enged6lyeztetdse van folyamatban'

. Az Attoti hulladikkezelT telep az elmirlt 6v v6gdn elk6sztilt, a kivitelez6s pdnziigyi

teljesit6se huzodott at 2006.6rrr., ..ly osszeg 
-a,p6nzmaradvinyt 

terhel6 kifizet6sek

kOzOtt szerepel. A napokban kaptuk k'zhezjogeros haszn6latba v6teli enged6ly6t' jelenleg

a miikod6si es telepenged6lyez6s van folyamatban'

. Az akaildlymentesit^si pdtydzat keretdben elk6sztilt a 3 MFt 6rt6ku beruh6z6s' a hivatal

,,B" 6piilet foldszintjenek akad6lymentesit6se- a tervezett iitemben' Mivel a p6;lyiu;at

utofinanszirozfs jellegii tfmogatisi oyoltott, a fennmarad6 600 eFt 6sszeg csak 2006' 6v

elejdn keriilt 6tutal6sra az 0nkorm6ny zat r9sz6re'

. A nyilvdnos illemhety elmtllt 6u v6g€n elk€szitlt,-a hi6nyz6 5 ryry'� osszeg0 p6ly6zati

t6mogat6s utOfinansziroz6s keret6ben,lr* 2006. 6vben keriilt 6tutal6sra az dnkorm6nyzat

s z6m6r a. J elenle g a 16te sitm6ny haszno s it6s i p6ly 6ztat6sa van fo ly amatban'

A t6b16zatb6116that5, hogy a teljesiil6s 94 Vo-os. A szerrrryvizcsatorna l.

hozzilirulSsan[t 2004. Eur6l t honap elmarad[sunk volt, ez6rt tobb,

teljesit6s.

8.. Pdnzmarailvdnv elszrimolds (77 sz" mell6klet\

titem onkorm6nYzatt
majdnem 5 o/o-al a

A Polgdrmesteri Hivat al 2006janu6rj6ban e!€gezte az lnt€zmdnvek p6nzmaradv6nydnak

elsz6mol6s6t6sfeliilvizsg6|at6t,melyeta!7sz.me1l6klettartdrnazza.
A kiutalatlan tamogat6s v6rosi szinten lt6'7g5 eFt' Ezt csdkkenti a Szdp Erno Kollegium

tulfinanszir ozasa,*tlytOf a besz6mol6 1' oldalin mar sz6ltunk'

A K6zponti tot reg.oi6sbol 6.155 eFrot;;;"#il; O"r"t**yzat anornatfvak' valamint

az rpariz6si adoero-k1"fJr.e urupjan,"n"a#ott s^an kieg6szit6s kiil6nbs6gek6nt'

Azintezm1nyektol elvont p6nzmaradv a"i <zi" [qo.qq 'ig"i 
60 Vo-afeladatelmarad6sb6l'

l7 %o-aenergia tobblet elvon6s6b6l, iil"iJ"'n v"-"ito"tekok megvon6s6b6l ad6dik'
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t9., Mdrleeadatok (78 sz. mell4kletl

Az eszkozokben 6s forr6sokban a 2004. december 3l-ei 6llom6nyhoz k6pest jelentSs a
v6ltoz6s (1 882 millio Ft). Ennek oka, hogy 2005 6vben jelent6s dsszegeket koltotttink
beruhaz6sokra, melyek egy rlszdt az 6v folyam6n aktiv6ltuk is.

2005. 6vben tdrtdnt fontosabb aktiv6l6sok:

- szennyvutelep
- szennyvizcsatorna I. iitem
- sz6llodarehabilit6ci6
- sz6lloda k6rny6ki felt6r6 ft

511.245 eFt-al
1.019.635 eFral

866.899 eFt-al
rehabilit6ci6ja 158.471 eFt-al

Tov6bbi fontosabb befejezetlen beruhdzSsok:

- inert lerak6 6pit6se 74.347 eFral
- 6llai hulladdklerak6 telep 43.075 eFt-al
- Bihari u. lerak6 10.026 eFt-al
- szennyvizcsatorna II/A iitem 646.040 eFt-al

2005. 6vben vfuosi szinten mintegy 350 milli6 Ft 6rt6kcsdkken6st sz6moltunk el.

Az eloterjeszt6s tartalmazza m6g a konywizsgll6i jelent6st, a zarszimad6si rendeletet, a

vagyonkataszteri nyilv6ntart6st, valamint a Helyi Kisebbs6gi Onkormanyzat 2005. 6vi

besz6mol6j 6t (19 sz. melldklet)

A zuszdmadis melleklete az e1626 testiileti Ul6sen tirgyalt bels6 ellen 6rz6si beszimolo is.

Mell6keljtik tov6bb6 a Hajdirszoboszl6 V6ros Alapitvany, a M6lt6s6got
S portj 66rt Kozalapitv6nYokMindenkinek Alapftv6ny, a Hajdriszoboszl6 J

2005. 6vi besz6mol6it is.

Hajdriszoboszl6, 2006. 6Prilis 13.

L6rincz L6szlo
irodavezet6-fokdnYvel6
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