
Jelentés 
Adásztevel Község Önkormányzata pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban (2006-2010) 

keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről 
 
Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Törvény 50.§.(2) bekezdése értelmében: „Az 
országgyűlési képviselők általános választásának, illetőleg a polgármesterek és a helyi 
önkormányzati képviselő-testületek tagjai általános választásának évében a választás napját (első 
forduló) megelőző 30 nappal….. 
f.) a jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző részletes jelentést tesznek közzé pénzügyi 
helyzetükről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi 
determinációkról, kötelezettségekről.” 
 
E kötelezettségnek a határideje: 2010. szeptember 3. 
Első ízben 2002. szeptember 20-ig, majd 2006. szeptember 1-ig kellett jelentést készíteni Ezek a 
jelentések az önkormányzat irattárában megtalálhatóak és alapját képezik a 3. 2010. szeptember 
3.-ig elkészítendő jelentésnek, mivel részletes tartalomra vonatkozó előírás a fenti törvényben 
nem jelent meg. 
 
A költségvetés címrendje: 
- Az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 1, részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési intézményt tart fenn, a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodát, 
kiegészítő tevékenységként ide tartozik a főzőkonyha. 
- Igazgatási feladatai ellátására körjegyzőség fenntartásához működési célú pénzeszközátadással 
járul hozzá. 
- Vannak feladatok, szolgáltatások, amelyeket az önkormányzat a lakosság részére működési 
hozzájárulás, pénzeszközátadás útján tesz hozzáférhetővé: 
   - fogászati ellátás 
   - szociális, gyerekjóléti feladatellátás 
   - védőnői feladatok ellátása 
   - Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 
   - általános iskolai feladatellátás 
   - Adászteveli SE támogatása 
   - Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Egyesület  
   - egyéb, az aktuális költségvetési évben tervezett kiadások 
 
Az alábbiakban közlöm az önkormányzat 2006-2010. évek közötti bevételeit, kiadásait 
működési-felhalmozási cél szerinti bontásban: 
 
Év Összes bevétel        Összes kiadás     (adatok e Ft-ban) 

 
2006 115.930   105.923 
 Ebből: működési: 102.806   Ebből: működési: 94.162 
            Felhalmozási: 13.124    felhalmozási: 11.761 
 
2007 108.301   101.411 
 Ebből: működési: 104.287   Ebből: működési: 95.999 
            felhalmozási: 4.014    felhalmozási: 5.412 
 
 
 



2008 102.982   91.128 
 Ebből: működési: 98.176   Ebből: működési: 85.181 
            felhalmozási: 4.806    felhalmozási: 5.947 
 
2009 142.390   132.362 
 Ebből: működési: 107.872   Ebből: működési: 90.019 
            felhalmozási: 34.518    felhalmozási: 42.343 
 
2010 129.633   129.633 
 Ebből: működési: 100.235   Ebből: működési: 99.917 
            felhalmozási: 17.749    felhalmozási: 29.716 
2010.évben tervezett hitel: 11.649 
 
A forráshiány az intézményhálózat jelenlegi fenntartói formája miatt alakult ki. Az ÖNHIKI 
támogatásra az önkormányzat 2005. évtől már nem jogosult az intézménykihasználtság számított 
adatai miatt. A működési célú hitel összege takarékos gazdálkodással, az előző évi 
pénzmaradvány felhasználásával valamint az év közben jelentkező pályázati kiírásokra 
benyújtott sikeres pályázatokkal csökkenthető illetve 0-ra módosítható. 
Az állami hozzájárulás, támogatás, személyi jövedelemadó a költségvetésünk 50-55 %-t teszi ki, 
azonban az államtól kapott normatívák mértéke évről évre csökken. A támogatásokat a 
pályázatokkal próbáljuk pótolni.  
 
Saját bevételként az alábbiakat fontos megemlíteni: 

 
- gépjárműadó, mértéke a gépjármű korával és teljesítményével 

összefügg 
- iparűzési adó, mértéke: 1,5 % 
- térítési díjak 
- bérleti díjak 
- átvett pénzeszközök  

� Nagygyimótról a Közös Fenntartású Napköziotthonos 
Óvoda fenntartására 

� Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 
- a magánszemélyek kommunális adóját az önkormányzat 2003. évben 

a csatornaberuházási fizetési kötelezettség miatt megszűntette 
 
A következőkben a 2006-2010 választási ciklus nagyobb beruházásait tűntetjük fel: 
 
2006. év 
 
- játszótér  1.032 e Ft 
- csapadékvízelvezetők (vis maior) 1.558 e Ft 
- labdafogó háló     283 e Ft 
- nyílászáró csere a hivatal épületében (TEKI)    504 e Ft 
- akadálymentesítés a hivatal épületében (FOKA) 1.009 e Ft 
 
 
 
 
 



2007. év 
 
- 2007. decemberében átadásra került a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: „Szélessávú 
hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása” tárgyú pályázatra beadott 
infrastrukturális fejlesztésünk (kábel tv, internet) 
- ravatalozó felújítás (TRFC) 7.176 e Ft 
- számítógép vásárlás     288 e Ft 
- buszmegálló felújítás     300 e Ft 
 
2008. év 
 
- 2 db buszmegálló felújítás    733 e Ft 
- fénymásoló vásárlás     231 e Ft 
 
2009. év 
 
- eMagyarország pont      650 e Ft 
- hivatali irattár és posta felújítása (Vp. Megyei Önk.)  1.073 e Ft 
- eMagyarország pont, számítógép vásárlás     143 e Ft 
 
2010. év 
 
- Kulturális értékek és hagyományok Adásztevelen (SoMaBa Leader)      743 e Ft 
- Adászteveli Művelődési ház felújítása, szigetelése (MVH/SoMaBa Leader) 12.893 e Ft 
 
 
4 település összefogásával (Nagytevel, mint gesztor, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót) 
megvalósult a szennyvízcsatorna beruházás 60 %-os céltámogatási pályázati pénzzel, 20 %-os 
Kövice támogatással, 2,5 %-os Területfejlesztési támogatással.  
A 4 települést 2005. december 31-én 165.510 e Ft hitel visszafizetési kötelezettség terhelte. 
Ebből Adásztevel községre összesen 45.886.000 Ft összegű visszafizetési kötelezettség jutott. A 
hiteltörlesztés az alábbiak szerint alakult:  
 - 2006. december 1. : 6.948.190 Ft + kamat 
 - 2007. december 1. : 3.859.182 Ft + kamat 
 - 2008. december 1. : 2.142.512 Ft + kamat 

 - 2009. évben több részletben (előtörlesztést is végeztünk) visszafizettük  
    a még fennálló hiteltartozásunkat: - 2009. május 15. 16.000.000 Ft 
    - 2009. június 09.   8.000.000 Ft 
    - 2009. július 08.   1.600.000 Ft 
    - 2009. augusztus 10.  3.000.000 Ft 
    - 2009. október 09.    4.336.116 Ft 

 
A hitelkamat állami támogatásos volt, a kamat 75 %-át az állam fizette meg a banknak. A 
csatorna-beruházás szervezése során a támogatásokkal le nem fedezett beruházási összeg 17,5 %-
át vették fel az önkormányzatok hitelként. A hitel fedezete az érdekeltségi egységekre számított 
150.000 Ft összegű hozzájárulás. Így a lakossági és a jogi személyek által befizetett 
hozzájárulások fedezték a hitelt és annak kamatait. Ugyanakkor az önkormányzat készfizető 
kezességet vállalt a bank felé, amikor a hitelt felvette. A be nem folyó összegeket az 
önkormányzat költségvetéséből kellett finanszírozni, melynek összege: 3.176.098 Ft volt. 
 



A közvilágítás-korszerűsítést olyan szerződéssel végeztette el az önkormányzat 2001. évben, 
amelyet a 10 év futamidő alatt – havi bontásban kell megfizetnünk az E.on felé 
többletüzemeltetési költség formájában. Összege évente: 34.690 x 12 = 416.280 Ft. A részletek 
fedezete – az E.on kimutatása alapján – a korszerű lámpatestek felszerelése folytán keletkezett 
közvilágítás-üzemeltetési megtakarítás. 
 
A település rendezési terve elkészült, társulási megvalósítással, pályázat útján 
(Területfejlesztési Tanács). Összege: 2.400 e Ft. Amiből saját forrás: 720 e Ft. 
 
Az önkormányzat vagyona 2010.06.30-i állapot szerint: 
 
- Készpénzvagyon:  
 - bankszámlás és pénztárak egyenlege: 5.140 e Ft 
 - lekötött betétek (rövid, éven belüli lejárattal): 10.000 e Ft 
 
- Ingatlanvagyon: 
Az önkormányzatok mobilizálható, nagy értéket képviselő vagyonnal nem rendelkezik, a 
nyilvántartásokban szereplő vagyon túlnyomórészt törzsvagyon, amely forgalomképtelen, illetve 
korlátozottan forgalomképes. 
 
- Értékpapírok, részvények, befektetett pénzügyi eszközök: 
1.700.000 Ft értékű Pápai Vízmű részvény van az önkormányzat tulajdonában. 
 
 
Adásztevel, 2010. szeptember 3. 
 
 
 
        Pappné Szóka Lilla 
                körjegyző 
 
 
 


