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E L Ő T E R J E S Z T É S:  

 
Máriapócs Város Önkormányzatot terhel ő kötelezettségeinek finanszírozási 

forrásai 3 évre kitekint ően 
 

 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2018. (V. 29.) az 
önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról szó rendelethez kapcsolódó 
előterjesztést az alábbiakkal egészítem ki.  
Az Állami Számvevőszék V-0414-027/2014. számú  „Az önkormányzatok 
pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi 
ellenőrzésében érintett Máriapócs Város Önkormányzat utóellenőrzéséről” 
készített intézkedési  tervnek megfelelően, a kötelezettségek finanszírozási 
forrásai az alábbiak szerint alakulnak.  
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről a 2018 évi L. örvény 
rendelkezik.  Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2/2019.      
(II. 13.) rendeletével megalkotta a Máriapócs Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetését.   
:  
     547 607 470  Ft költségvetési bevétellel 
     738 286 455  Ft költségvetési kiadással 

    190 678 985  Ft költségvetési egyenleg    
állapította meg. 
 

A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az 
előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendelte el. 
 

A költségvetés biztonságos  végrehajtásához  a költségvetés önkormányzati 
szinten 7 204 599 Ft összegű általános-, illetve  céltartalékot tartalmaz. A 
kiadások teljesítéséhez azonban az „önkormányzatok működési támogatásai” 



 

 

jogcímen    17 168 973 Ft helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása került 
tervezésre. 
 
Az önkormányzat hitelállománya , valamint likvidhitele nincs.   A 2015. évben  
beszerzett Skoda Octavia Combi  Bruttó vételára 6.990.000,Ft megvásárlásához 
a Képviselő-testület döntése alapján  zártvégű pénzügyi lízing, egyenletes 
törlesztésű lízingszerződés került megkötésre.  A szerződés alapján a fizetési 
kötelezettség 2020. 09. 30. napjáig szól.  A fizetendő havi díj 2018. évben  
átlagosan 115.106,-Ft. 
 
   
Ahhoz azonban, hogy az eladósodás továbbra se ismétlődjön meg, szükséges, 
hogy a Képviselő-testület által felvállalt plusz feladatokhoz a forrás biztosított 
legyen.  
 
Az önkormányzat 2018. 12.31-én 30 napon túli  szállítói tartozása nem volt. 
 
Az elfogadott költségvetési rendelet 2019. évi fejlesztési céljai között szerepel: 
- Skoda gépkocsi vásárlás 2018. évben  törlesztő részlete: 1.381 000 Ft, 
- Megyei Turisztikai pályázat megvalósítása 20 212 000 Ft 
- Zöld város kialakítása Máriapócson 1 370 000 Ft 
- Kerékpárút turisztika 127 737 159 Ft.  
- Zártkerti földek mg-i haszn. elősegítő fejl. (vadvédelmi kerítés) 4 960 000 Ft, 
- Külterületi utak karbantartásához gépbeszerzés (áthúzódó proj.) 4.565.017 Ft 
- Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása 
231.360.662 Ft. 
A beruházások zömében 100 %-os támogatottságú,  önkormányzat saját 
bevételei a tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához  helyi adóból és a 
települési adóból  származó bevétel:    51 300 000 Ft. 
  
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Tisztelettel kérem, véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban megtenni 
szíveskedjenek! 
 
 
M á r i a p ó c s, 2019.  április 21. 
 
         P a p p   Bertalan s.k. 
                      polgármester  


