
Szöveges beszámoló 

a 2007. évi költségvetés teljesítésérıl  
 
 
Gárdony három településrészbıl álló kisváros, melynek lakosságszáma 2007. december 31-én 
meghaladta a 9300 fıt. 
 
A központi településrész Gárdony és a vele egybeépült Agárd, szerves egységet alkotva 
közvetlenül a Velencei-tó partján terül el, míg a harmadik településrész, Dinnyés 9 km-re 
fekszik a központtól. 
 
A településrész biztonságos megközelíthetısége érdekében Önkormányzatunk 2007. évben 
pályázott az Agárdot Dinnyéssel összekötı kerékpárút megépítésére. A pályázat sajnos nem 
volt eredményes: forráshiány miatt elutasításra került. 
 
A településrészek közötti közvetlen kapcsolatot a 15 éve indított helyi buszközlekedés tette 
lehetıvé. 
Jelenleg a VOLÁN Rt látja el a feladatot, a 2004. április 1-vel életbe lépett szállítási szerzıdés 
alapján. Ennek eredményeképpen nemcsak a helyi közlekedést sikerült biztosítani, de végre 
megoldódott a tó körüli közlekedés problémája is. 
A településen élı és tanuló diákok külön kedvezménye, hogy az Önkormányzat diákbérletek 
vásárlásával biztosít számukra ingyenes utazási lehetıséget a település teljes területén. 
 
Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen 2007. évben is egységes költségvetés készült és 
került jóváhagyásra a három településrészre. 
 
Belsı szerkezetét tekintve költségvetésünk három részre tagolódott: a központi 
önkormányzati költségvetést a 2 önálló iskolai költségvetés egészítette ki. Közülük az agárdi 
kizárólag az agárdi általános iskola és gimnázium elıirányzatait tartalmazza, a gárdonyi 
viszont magába foglalta a területen mőködı négy óvoda, a gárdonyi általános iskola és a 
kapcsolódó dinnyési tagiskola, valamint a sportcsarnok elıirányzatait.  
 
Az oktatási intézményhálózat szerkezete 2007. évben alapvetıen megváltozott. 
 
Az általános és középfokú iskolai oktatás szakmai feladatait 2007. augusztus 1-tıl kezdıdıen 
a Velencei-tó Környéki  Többcélú Kistérségi Társulás látja el. Ennek következtében 
beszámolónkban ezen idıponttól a tételes bontás helyett a feladatellátáshoz szükséges 
pénzeszköz átutalás összege jelenik meg.  
 
A gyermekek étkezését biztosító fızıkonyhák üzemeltetési feladatai a Polgármesteri 
Hivatalhoz kerültek ugyan ezen idıponttól. 
 
Az óvodai ellátás területén is történtek változások. Egyik óvodánk - Agárd, İsz utca – 
megszőnt, feladatait másik három óvodánk – a gárdonyi, az Agárd Óvoda utcai és a dinnyési 
– vette át augusztus 1-tıl. A három óvoda ezzel egyidejőleg összevonásra került egy 
intézménnyé. 
 
Szeptember 1-vel az intézményhez csatlakozott intézménytársulási megállapodás alapján 
Kápolnásnyék, Vereb és Zichyújfalu óvodája, melynek következtében az intézmény jelenleg 
hat tagóvodát mőködtet. 
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A részben önálló besorolású intézmény gazdálkodásának teljeskörő bonyolítását a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
A felszabaduló İsz utcai épületben alapítványi bölcsıde kezdte meg mőködését. 
 
A további részben önálló intézmények – FÓKUSZ Szociális Szolgálat, Városi Könyvtár, 
Mővelıdési Ház – elıirányzatai továbbra is az ún. központi költségvetés részét képezik. 
Gazdálkodásukat az egyéb szakfeladatokéval együtt a Polgármesteri Hivatal bonyolítja. 
 
„0” szaldós költségvetés összeállítása 2007. évben sem volt egyszerő feladat, hiszen a jogos 
mőködési, felújítási és beszerzési igények elsı összegzéskor közel 500 millió forinttal 
haladták meg a fedezeti oldalt. 
 
Bevételi forrásaink bıvítésével, továbbá a feladatok és céltartalékok többszöri 
felülvizsgálatával és rangsorolásával, létszámleépítéssel és az intézményi mőködési keretek 
visszafogásával – több esetben kompromisszumok árán – sikerült 2007. március 1-én 
megalkotni költségvetési rendeletünket 2.903.886 eFt fıösszeggel. 

 

2007. évi költségvetésünk       2.484.955 eFt 
bevételt irányzott elı, melyet           418.931 eFt 
rövidlejáratú hitelfelvételi elıirányzat egészített ki.  
 
A jóváhagyott kiadási elıirányzat      1.745.639 eFt  
melyet                   35.000 eFt 
általános tartalék,             149.987 eFt  
céltartalék ill. célelıirányzat, továbbá                973.260 eFt  
hitelmőveleti fedezet egészített ki.  
 
A viszonylag magas céltartalék ingatlan értékesítési bevételbıl tervezett, a célelıirányzatok 
pedig pénzmaradvány hiányában az áthúzódó tételekre biztosított fedezetet. 
Az év folyamán a költségvetési elıirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására 
3.574.193 eFt-ra módosult. 
 
A változás 670.307 eFt. 

 

Összetevıi:  
 

1.) 2007. évi állami hozzájárulások és SzJA 
bevételek  változásai:  

- normatív állami hozzájárulások  
és SzJA évközi korrekciós felmérései   -   70.038 eFt 

       - központosított elıirányzatok változásai   +  60.289 eFt 
       - szociális feladatok támogatása    +       683 eFt 
 
      2.) Intézményi mőködési bevételek változása    -     4.423 eFt 
 
      3.) Kamatbevételek, árfolyam nyereség     +   31.223 eFt 
 
      4.) Átvett pénzeszközök változása     +   83.915 eFt 
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 5.) Ingatlanértékesítési elıirányzatok rendezése      -  188.367 eFt 
( földterületek, önkormányzati lakás és lakótelek  

            értékesítés és kapcsolódó áfa ) 
 

 6.) Helyi adó és gépjármőadó bevételi többlet   +    43.844 eFt 
 

 7.) 2006. évi pénzmaradvány igénybevétel  
 -    oktatási intézmények felhasználása    +      2.934 eFt 
 -    normatív elszámolások fedezete     +      2.768 eFt 
 -    intézményfinanszírozás elszámolása    +    26.410 eFt 
 
 8.) Rövidlejáratú hitelfelvétel elıirányzat zárolása   -   418.931 eFt 
 
 9.) Kötvény kibocsátás       +1.100.000 eFt 
 

Nem növeli költségvetésünk fıösszegét, csupán belsı átrendezıdést jelent a tartalék 
elıirányzatok részbeni felhasználása, az áthúzódó mőködési és felhalmozási tételek, valamint 
a hitelmőveletek fedezetbiztosítása, továbbá az intézményi feladatváltozások módosult 
finanszírozása.  
Ezek együttes összege: 339.978 eFt. 
 
Bevételi elıirányzataink összteljesítése: 75 %, a kiadási elıirányzat felhasználás: 72 %. 
 
A két fı teljesítési % szám mutatja, hogy a forintálisan jelentıs mértékő bevételi kiesést 
kiadási megtakarításainkkal sikerült ellensúlyozni. 
 
 

Bevételek alakulása 

  
Tárgyévi bevételeink teljesülése – a hitelbevételek, valamint a függı, átfutó, kiegyenlítı 
tételek nélkül – 77 %. 
 
A bevételen belül a mőködési bevételek összteljesülése 99 %. Ezen belül az intézményi 
mőködési bevételek teljesülése kifejezetten jónak mondható – kivétel a FÓKUSZ Szociális 
Szolgálat, ahol a szociális étkeztetésnél van jelentısebb lemaradás. 
 
Egyéb mőködési bevételeink közül a különféle bérleti díjbevételek teljesülése alacsony. 
Ennek elsıdleges oka a „közterület-használati díjak”-nál a módosítások miatt elhúzódó 
díjközlés illetve az emelt díjtételek miatti hátraléknövekedés, „fürdık, strandok” címen a 
bérlı által „vitatott” illetve egyéb hátralékos tételek hiányoznak. 
 
Kamatbevételeinknél az elért 31.220 eFt árfolyam nyereség eredményezett a tervezettnél jóval 
kedvezıbb bevételi teljesülést. 
 
Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei 100 %-ban teljesülnek. 
 
A helyi adók és a gépjármőadó esetében a 2007. január 1-tıl érvényes új adótételek az eredeti 
elıirányzathoz képest közel 44 millió forint többletet eredményeztek. 
A befolyt bevételt teljes egészében intézmény és városüzemeltetési feladataink 
finanszírozására használtuk fel. 
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Az SzJA bevételeken belül a helyi iparőzési adón alapuló jövedelemkülönbség mérséklés 
esetében a kedvezıtlen alakuló helyi adó 1.896 eFt visszafizetési kötelezettséget 
keletkeztetett.  
 
Átvett pénzeszközeink esetében az évközi módosulásokat is figyelembe véve az összteljesítés 
91 %. 
Legnagyobb mértékben – 107,9 millió forinttal – a KIOP beruházáshoz kapcsolódó 
elıirányzatok módosultak.  
Jelentısebb bevételi kiesést Zichyújfalu Önkormányzata által év végéig nem rendezett 
egészségügyi ellátás, valamint a Gárdonyi Géza szülıház áthúzódó pályázati támogatása 
okozott. 
 
Költségvetésünk stabilitása szempontjából meghatározó fontosságú az ingatlanértékesítési 
bevételek teljesülése.  
Sajnos felhalmozási és tıke jellegő bevételeink ezévi teljesülése igen alacsony, csupán 41 %. 
Ennek okai: egyrészt a viszonylag nagyszámú érdeklıdıbıl kevesen váltak potenciális 
vevıvé, másrészt még mindig gond, hogy az értékesítési döntést követıen több hónap a 
mőszaki elıkészítés és a szerzıdéskötés. 
 
A tervezett költségkibocsátás április 17-én megtörtént, így a hitel-visszafizetés fedezetéül 
betervezett tételek – 200 millió forint ingatlanértékesítési bevétel, valamint 418,9 millió forint 
rövidlejáratú hitelfelvétel – zárolásra került.  
Az összesen 1,1 milliárd forint összegő CHF alapú kötvénybıl elsı ütemben 650 millió 
forintnak megfelelı hányad került átváltásra, illetve felhasználásra. A fennmaradó 450 millió 
forintnak megfelelı hányad átváltására augusztus 17-én került sor, melynek hozamaként 31,2 
millió forint árfolyamnyereség realizálódott.  
A beváltott összegbıl 430 millió forintot 6 havi futamidıre lekötöttük, a különbözetet pedig 
heti hosszabbítású, mobilizálható betétbe helyeztük.  
 
Évközi likviditási gondjaink megoldását a számlavezetı OTP által biztosított 95 millió forint 
keretösszegő folyószámla hitelkeret segítette. E keretbıl az év végén 40,5 millió forintot 
vettünk igénybe.  
 
Nyújtott kölcsöneink visszatérülése 76 %-os, mivel a Vízmő Társulati visszatérítés december 
31-ig nem folyt be számlánkra.  
 
Elızı évi jóváhagyott pénzmaradványunkból csupán az áthúzódó feladattal terhelt intézményi 
pénzmaradványok, valamint a normatív elszámolások fedezete került felhasználásra.  
 

Kiadások alakulása  

 
Az egységes pénzalap kiadási felhasználása – a függı, átfutó, kiegyenlítı tételek és a 
hiteltörlesztés nélkül – 66 %.  
Összetevıit tekintve: a mőködési kiadások teljesülése 91 %, a támogatási kölcsönöké  100 %, 
a felhalmozási kiadásoké 94 %. 
 
A folyó kiadások meghatározó tétele a béralap. A bérfelhasználás az ideiglenesen betöltetlen 
álláshelyek, valamint a betegállományok részleges helyettesítése révén elmaradt a tervezettıl 
( Az összfelhasználás 97 %-os ) 
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A dologi kiadási elıirányzatok összfelhasználása 80 %.  
 
Az intézményi elıirányzat felhasználás viszonylag kiegyensúlyozott képet mutat. A 
beszámolók tényszámai azt mutatják, hogy intézményeink az évközi, zömében nem 
tervezhetı árváltozások miatt takarékos gazdálkodással sem tudtak jelentısebb megtakarítást 
elérni.  
 
Önkormányzatunk 2007. július végéig eredményesen alkalmazta az ún. „kiskincstári” 
rendszert. Ennek keretében az intézményfinanszírozás nem az ütemezett kiadási 
elıirányzatok, hanem a tényleges szükségletek alapján, az 1 hétre elıre leadott, napokra 
bontott bevételi – kiadási kimutatás alapján történt.  
 
Sajnos az évközi likvid gondok e területen is éreztették hatásukat s nem mindig tudtuk az 
intézményi jogos igényeket határidıre teljesíteni. (A rendszer gyakorlati alkalmazása az 
intézményrendszer átalakulásával egyidejőleg, 2007. július 31-én megszőnt. ) 
 
Az elıirányzat felhasználások „visszafogása” nem csak intézményeink feladat-ellátását 
jellemezte, hanem az egyéb mőködési területekét is. 
 
„Városüzemeltetési” feladataink közül az „út-híd fenntartás”, a „közterület-fenntartás” és a 
„kártevık elleni védekezés” címen keletkezett jelentısebb megtakarítás. Ezeken túl a 
bevételekhez kapcsolódó áfa befizetések – lásd ingatlan értékesítések, közterület-használati 
díjak – teljesítése értelemszerően elmaradt az elıirányzottól. 
 
A kiadási megszorítások ellenére mind az „Egészségügyi ellátás”, mind a „Szociális ellátás” 
alapfeladatait teljesíteni tudtuk. 
 
Az „Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom” keretcsomagban a szervezeti változásokhoz 
kapcsolódóan új, önálló feladatként jelenik meg az iskolakonyhák üzemeltetése. (A szükséges 
fedezetet a módosított finanszírozás kapcsán biztosítottuk.) 
 
A Gárdonyi Géza szülıház felújítása révén a Múzeum ismét megkezdte mőködését. A 
mőködés kibıvített szerepkörrel történik, hiszen az intézmény átvette a korábban más 
épületben önállóan mőködı Galéria feladatait is. (A Galéria felszabaduló elıirányzatai a 
múzeumi többletigényekre fedezetet nyújtanak.) 
 
Támogatási kölcsön címszó alatt a Agárdi Gyógy- és Termálfürdı Zrt. részére folyósított, 
visszatérítendı támogatások – 15 millió forint tagi kölcsön, 170 millió 841 ezer forint 
Commerz banki elszámolás fedezete -, továbbá 360 ezer forint lakossági szociális kölcsön 
jelenik meg. 
 
A beruházási és felújítási elıirányzatok az évközi elıirányzat módosítás során – beleértve az 
intézménymőködést segítı beruházások és felújítások tételeit is – 144 millió 912 ezer forinttal 
nıttek. 
Az év folyamán elvégzett ingatlan és egyéb felújítások értéke megközelíti a 107 millió 
forintot, a beruházási, felhalmozási kiadásoké a 143 millió forintot. 
 
A megvalósult fejlesztések közül a jelentısebbek: 
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- KIOP szennyvízcsatornázás és 
kapcsolódó önerıs beruházások  112.929 e Ft 

- útfelújítások (kapcsolódó pályázati 
költségekkel), kátyúzások, térkialakítás   98.355 e Ft 

- Gárdonyi Géza Múzeum felújítása      7.714 e Ft 
- játszótér  (áthúzódó beruházás)      3.631 e Ft 
- településfejlesztési koncepció és 

egyéb szabályozási és pályázati tervek   15.440 e Ft 
- temetı kerítés (Agárd)          686 e Ft 
- épületrész vétel        2.183 e Ft 
- Polgármesteri Hivatal (részleges felújítás)     3.566 e Ft 
- ’56-os emlékmő        2.026 e Ft 
- közvilágítási lámpák felszerelése         727 e Ft 
- DRV. részvény vásárlás          150 e Ft 
- mőködést segítı intézményi  

beruházások, felújítások       2.002 e Ft 
 
Fenti beruházások közül nagyságrendileg is kiemelkedik a KIOP keretében megvalósuló 
szennyvízcsatorna beruházás. E beruházásnak köszönhetıen Dinnyés településrész teljes 
egészében csatornázottá vált, és megoldódott Gárdonyban a kimaradt számozott utcák 
problémája. 
A beruházás 2005 évben kezdıdött és 2007 évben fejezıdött be. 
A teljes bekerülési összeg 617 millió 876 ezer forint, melybıl a saját erı 30 millió 873 ezer 
forint (5 %), EU és központi költségvetési hozzájárulás 586 millió 586 ezer forint (95 %), 
saját, nem támogatott forrás 417 ezer forint. 
 
Pénzmaradvány alakulása 

 

2006 év végén felhasználható pénzmaradványunk 51 millió 753 ezer forint volt. 
Ebbıl az összegbıl 2007 évben csupán 32 millió 112 ezer forint került felhasználásra. 
 
Tételei:    - oktatási intézmények feladattal terhelt tételei:      2.934 e Ft 
                - oktatási intézmények átadás-átvétele kapcsán 
                  finanszírozás elszámolása                                     26.410 e Ft 
                - 2005 - 2006 évi normatív elszámolások fedezete  2.768 e Ft  

 
A 2007. évi normatív elszámolások „eredménye” 5 millió 095 ezer forint befizetési 
kötelezettség, valamint további 1 millió 896 ezer forint befizetési kötelezettség az 
adóerıképesség módosulása miatt. 
 
Pénzkészletünk az év folyamán 409 millió 200 ezer forinttal nıtt, összege december 31-én 
506 millió 226 ezer forint volt. 
 
Tartós részesedések, értékpapír és hitelmőveletek alakulása 
 
Részvényeink, részesedéseink induló névértéke 51 millió 702 ezer forint volt, mely után 2006. 
évben 401 ezer forint értékvesztés került elszámolásra. 
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Az évközi változások – felszámolás alatt álló cégek miatti kivezetések és elszámolt 
értékvesztés visszaírása – továbbá a DRV részvények vásárlása következményeként a záró 
érték 42 millió 822 ezer forintra csökkent.  
 
A költségvetésünkbe betervezett hiteltörlesztések – Raiffeisen Bank Rt. felé 200 millió, OTP 
Bank Rt. felé 427 millió 576 ezer forint – az április 17-én megvalósított 1,1 milliárd összegő 
kötvénykibocsátás segítségével a határidıre megtörténtek. 
 
Bár év végére forráshiányunk megszőnt, átmeneti likviditási gond – átutalások fedezetére 
megfelelı mennyiségő szabad pénzeszköz hiánya – miatt szükség volt 40 millió 459 ezer 
forint összegő folyószámlahitel igénybevételére. 
 
Az év folyamán az Agárdi- Gyógy és Termálfürdı Zrt. fürdıberuházással kapcsolatos hitel 
tartozásának rendezésére 170 millió 841 ezer forint került kifizetésre, melybıl a Cserkész 
kemping árbevétel 50 %-a 146 millió 250 ezer forintot tett ki. 
 
Vagyon alakulása 
 
Vagyonmérlegünk az elızı évihez képest minimális – 0,28 %-os - csökkenést mutat. 
 
A változás összetevıi: 
- a beszámolóban szereplı beruházási és felújítási tételek; 
- az elszámolt értékcsökkenések; 
- az értékesítések miatti kivezetések; 
- a követelések és kötelezettségek arányváltozásai; 
- a pénzkészlet és értékpapír állományok változása. 
 
 
 
Gárdony, 2008. április 11. 
 
 
 
 
            Tóth István 

           polgármester 


