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Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról, és a 2022. évi terveiről 
 
Tisztelt Lakosok! 
 
Az önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzati törvényben és az SZMSZ-ben 
meghatározottak alapján évente egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartania. 
A költségvetés november 30-ig teljesített bevételi és kiadási adatai alapján szeretném 
tájékoztatni Önöket az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról. 
Az önkormányzat költségvetésének 2021. évi módosított bevételi és kiadási előirányzata 
456.833 e Ft. 
A teljesített pénzforgalmi bevétel 435.465 e Ft, amely a módosított pénzforgalmi előirányzat 
94 %-a. 
Az összbevételek  

  32 %-a működési célú támogatás államháztartáson belülről 
  15 %-a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 
  4 %-a közhatalmi bevétel, ill. 5 %-a működési bevétel, 
  2 %-a felhalmozási célú átvett pénzeszköz, 
  42 %-a finanszírozási bevétel. 

 
A bevételek aránya alapján is látható, hogy a működést a központi költségvetésből származó 
bevételek határozzák meg, mind nagyságrendileg, mind összegszerűségében. 
Az önkormányzat működésének működési célú támogatása 138.165 e Ft volt, teljesítése pedig 
időarányosan történt.  
Ezen bevételek biztosítanak forrást az önkormányzat általános működéséhez, településüze-
meltetéshez, közvilágításhoz, köznevelési feladatokhoz, szociális és gyermekjóléti feladatok 
ellátásához, valamint közművelődési feladatokhoz. 
A különböző jogcímeken kapott állami hozzájárulások, támogatások a kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladatok kiadásainak csak egy részét finanszírozzák, a különbözetként 
mutatkozó forrásigényt az önkormányzatnak kell előteremtenie. 
Önkormányzatunk esetében is az egyik legjelentősebb saját forrást a helyi adók jelentik, amely 
községünkben a kommunális adó, az ebből származó bevétel eddigi összege 16.641 e Ft. 
A felszólítások, adó behajtások folyamatosan történnek, melynek hatására a befizetések 
emelkednek. 
A másik helyi bevételi kört a működési bevételek jelentik, melyeknek összege 20.107 e Ft. Ide 
tartoznak a térítési díjak, ellátási díjak, bérleti díjak, valamint az ÁFA bevételek, 
kamatbevételek. 
Ezek teljesülési aránya 115,8 %, ugyanis több e körbe tartozó bevételtípus esetében a tervezettet 
meghaladó bevétel képződött.  
Az önkormányzat minden évben, így idén is körültekintő gazdálkodással teremtette meg az 
összhangot a bevételek realizálható nagyságrendje, és a feladatellátási-kötelezettség 
teljesítésének forrásigénye között.  
A kötelező feladatok ellátása mellett csak a rendelkezésre álló szabad forrásokból áll 
módunkban önként vállalt feladatokat teljesíteni, vállalni. 
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Az önkormányzat összkiadása november 30-áig 208.642 e Ft volt.  
A felhasználás 45,6 %, amely részben a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, részben pedig 
egyes felhalmozási feladatok időbeli csúszásával magyarázható. 
Összességében november 30-áig 

- a polgármesteri hivatal működtetésére 31.886 e Ft-ot fordítottunk,  
- a bölcsőde fenntartását 11.397 e Ft-ból biztosítottuk, 
- város és községgazdálkodásra, zöldterület kezelésére, közvilágításra 14.700 e Ft-ot 

fordítottunk, 
- A könyvtári és közművelődési feladatok ellátása közel 4.212 e Ft költséget jelentett, 
- A csarnok eddigi üzemeltetése pedig 3.584 e Ft-ba került. 

Az összes kiadás 37 %-át a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok jelentik, 
amelyek törvényi előírásokon alapulnak, együttes összegük 77.029 e Ft. 
A dologi kiadások teljesítési aránya a módosított előirányzathoz képest 68 %-os, együttes 
összege 39.996 e Ft.  
Közfoglalkoztatott munkavállalót 2021-ben is folyamatosan foglalkoztattunk, a foglalkoztatás 
költségeit a központi költségvetés biztosítja, az önkormányzat e célra 2.855 e Ft-ban 
támogatásban részesült. 
Az önkormányzat a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján idén is különböző 
formájú támogatásokban részesítette a szociálisan rászoruló állampolgárokat. 
A támogatások nagy részéhez a központi költségvetés is hozzájárul, más részük folyósítása csak 
helyi forrásból történik a jogszabályi előírások, helyi rendeletek alapján. 
2021. évben november 30-áig a következő ellátásokat folyósítottuk, illetve kedvezményeket 
biztosítottuk a lakosságnak: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 8 fő részére biztosítottunk, 
- rendkívüli települési támogatásban 12 kérelmező részesült, 
- rendszeres települési gyógyszertámogatást 2 fő kapott, 
- rendszeres települési lakhatási támogatás 3 család részére került folyósításra, 
- tanszervásárlási támogatást 4 fő részére nyújtottunk, 
- temetési támogatást 5 fő részére folyósítottunk. 
- gyermekétkeztetési kedvezményben részesül az óvodások jelentős része, valamint 

ingyenesen étkezik 4 fő iskolás, illetve 50 %-os étkezési kedvezményt biztosítunk 
átlagosan 25 iskolai tanuló részére. 

Az ellátottak pénzbeli juttatására fordított összeg november 30-áig 1.074 e Ft volt. 
Szociális tűzifa pályázaton nyert 76 m3 tűzifát összesen 32 fő kérelmező részére osztotta el a 
Szociális Bizottság. A tüzifa kiszállítására rövidesen sor kerül. 
A szociális étkezők száma 41 fő, házi segítségnyújtásban pedig nem részesült senki. 
Az önkormányzat kiadásai között szerepelt a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat keretében 
folyósított támogatás, melynek összege 150 ezer Ft volt. 
A háziorvosi szolgálat működésére 1.171 e Ft-ot fordítottunk.  
A védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás működésére 6.022 e Ft-ot fordítottunk, 
valamint hozzájárultunk az ügyeleti rendszer működtetéséhez 616 e Ft-tal. 
Saját pénzeszközből támogattuk a helyi Sportkört működését, valamint befizettük a Veszprém-
Balaton 2023 Zrt részére az éves tagdíjat.  
A beruházási és felújítási kiadások tervezett összege 185.874 e Ft volt, az előirányzatból több 
kivitelezésre, beszerzésre is sor került az év folyamán. 
Magyar Falu Program keretében közel 30 millió Ft-os támogatásból elkészült a Gubiczahegy 
utca járda és út aszfaltozása, a Rózsa utcai eddig még fel nem újított rövidebb utcáinak az 
aszfaltozása, valamint a Dobozgyár és a Református szabadidőközpont közötti terület 
útfelújítása. 
Belügyminisztériumi 20 millió Ft-os pályázati támogatásból és önkormányzati hozzájárulásból 
megvalósult a Rákóczi utca felső falusi járdaszakaszának teljes felújítása, így már a fő út mellett 
a járdakivitelezés teljes mértékben elkészült. Ennek a pályázatnak a keretében került sor a 
temető alatti útszakasz felújítására is. 
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Szintén Magyar Falu Programos 5 millió Ft-os pályázati forrásból és önkormányzati önerőből 
térköves járda építése valósult meg a temetőben. 
Az óvodai játszóterekre 4,5 millió Ft pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból több 
játszótéri eszköz telepítésére került sor, valamint az önkormányzati játszótéren saját forrásból 
vásárolt két új eszköz biztosítja gyermekeink mozgását. 
Folyamatosan figyelemmel kísértük a pályázati kiírásokat, az eddig ismertetett pályázatokon 
kívül több pályázatunk is sikeres volt, amelyek kivitelezésére csak jövőre kerül sor. 
Belügyminisztériumi 20 millió Ft támogatásból és önkormányzati önerőből az Orgona utca 
útfelújítását, valamint a Rózsa utca járdafelújítását tudjuk jövőre megvalósítani. 
Magyar Falu Program keretében közel 15 millió Ft támogatást nyertünk, melyből új traktorral 
és tolólappal gazdagodik az önkormányzat. A gépek megrendelése megtörtént, szállításukra 
előreláthatólag márciusban kerül sor. 
Idén nagyobb értékű eszközöket is szereztünk be önkormányzati forrásból és pályázati 
támogatásból. Vásároltunk fűnyíró traktort, rendezvényeinkhez öltözősátrat, 
sörpadgarnitúrákat. 
Az önkormányzat már év elején képzett tartalékot az előre nem látható, de megvalósítandó 
feladataira, melynek összege 2021. november 30-áig 90.374 e Ft.  
Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2021-ben is kiegyensúlyozott gazdálkodást 
folytatott, intézményeit, a települést megfelelően működtette, a tervezett feladatok, fejlesztések 
jelentős részét megvalósította. 
 

2.) Az önkormányzat 2022. évi tervei 
Az előző évek tapasztalati adatai alapján már ilyenkor próbáljuk meghatározni a következő 
évben reálisan ellátható feladatokat, megvalósítható célokat.  
A kiadások tervezésénél továbbra is legfontosabb feladatnak az önkormányzati intéz-
ményrendszer működőképességének fenntartását és az önkormányzat kötelező feladatainak 
ellátását tekintjük. 
Természetesen 2022-ben is minden falunk további fejlesztését biztosító pályázatot be fogunk 
nyújtani, hiszen csak a támogatások biztosítanak olyan nagyságrendű pénzügyi lehetőséget, 
amelyekkel nagyobb volumenű kivitelezéseket tud az önkormányzat megvalósítani. 
Az eddig ismertetett áthúzódó fejlesztéseken kívül  

- jövőre közel 25 millió Ft Magyar Falu Programos támogatásból és önerőből sor kerül a 
Polgármesteri Hivatal felújítására,  

- terveink között szerepel a megvásárolt Orgona utcai ingatlan közösségi célra történő 
átalakítása, amellyel az Őskarsztot látogató turisták részére próbálunk infrasturktúrát 
biztosítani, első körben parkolóhelyek, illetve higiéniás helyiségek kialakításával, 

- idén elkészült a Sport utcai telkek mellett az út nyomvonalának kialakítása, és jövőre 
sor kerül a vízhálózat és csatornahálózat kiépítésére.  

Természetesen az önkormányzat jövő évi feladatellátási és fejlesztési lehetőségei elsősorban a 
költségvetési törvény paraméterei szerinti költségvetés összeállítását követően válnak 
véglegessé.  
A jövő évi gazdálkodás pénzügyi feltételrendszerét a költségvetési rendeletben kell majd a 
képviselő-testületnek elfogadnia és amelyekről természetesen tájékoztatni fogjuk Önöket. 
 
Tisztelt Úrkúti Lakosok! 
 
Az önkormányzat a lehetőségei szerint ezen a télen is mindent megtesz a hó-és síkosság-
mentesítés érdekében, melyhez a technikai feltételek rendelkezésre állnak, viszont a személyi 
feltételek minimálisak.  
Szeretném kihangsúlyozni, hogy fizikai képtelenség az összes utca azonnal és mindenhol 
egyszerre történő letakarítása, valamint extrém időjárási viszonyok, így ónos eső, nagymértékű 
fagy esetén sem tudunk teljes csúszásmentességet biztosítani. 
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A téli időszakban is mindenki számára fontos a közlekedés biztonsága, melyhez eddig is kértem 
és a jövőben is kérném közreműködésüket és megértésüket. 
Külön kérném, hogy problémáikat, észrevételeiket ne az internetes portálokon szíveskedjenek 
megosztani, hanem telefonon vagy e-mail-ben szíveskedjenek jelezni a hatékonyabb és 
gyorsabb megoldás érdekében. 
Kérek minden lakost, ingatlantulajdonost, hogy a saját ingatlana előtti területek hó-és síkosság- 
mentesítésével – amely egyébként minden ingatlantulajdonos kötelessége - járuljon hozzá 
falunk téli közlekedési helyzetének javításához. 
Külön felhívom a gépjármű tulajdonosok figyelmét, hogy úgy parkoljanak, főleg a szűkebb 
utcákban, hogy ne akadályozzák a hóeltakarítást és elkerülhető legyen az esetleges károkozás.  
Reméljük, hogy a tél megpróbáltatásait összefogással, megértéssel és együttműködéssel kezelni 
tudjuk, amelyet előre is köszönök. 
 
Az Önkormányzat és magam nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánok falunk minden lakosának. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
 
     
Kelt: Úrkút, 2021. december 9. 
 
        Fülöp Zoltánné 
        polgármester 


