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ELŐTERJESZTÉS 
 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. április 30-ai ülésére 

 

 

Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához, 

rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az 

önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (új Áht.) 91. §-ában foglaltak szerint 

elkészítettük Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének számszaki beszámolóját, 

amely a 2014. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra, melyet az 

alábbi szöveges beszámolóval egészítek ki: 

 

A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

B) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2014. évi 

számviteli beszámolójának értékelése 

C) Intézmények 2014. évi gazdálkodásának elemzése 

 

A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 
 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező 

feladatait 2014. évben is el tudta látni, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését 

biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.  

 

Az Önkormányzat Közgyűlése, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények nagy hangsúlyt 

fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és 

fejlesztési források növelését. 2014. évben folytatódtak a korábban elkezdett pályázati 

projektek. A pályázati forrásokból megvalósuló beruházások bevételi és kiadási adatait a 

zárszámadási rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.  

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a számviteli 

nyilvántartásban egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk az Önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati 
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törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 

által végzett feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi 

teljesítések adatai a szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.  

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló 

költségvetéssel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési 

intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat 

bocsátja rendelkezésére. 

 

A 2014. év folyamán a Közgyűlés a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.6.) 

önkormányzati rendeletet 6 alkalommal módosította.  

 

B) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2014. 

évi számviteli beszámolójának értékelése 
 

I. Bevételi források és azok teljesítése 

 

Az Önkormányzat 2014. évi módosított bevételi előirányzatának főösszege 11.750.942 eFt, 

amelyből az év folyamán összesen  11.339.105 eFt bevétel realizálódott.  A módosított 

előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 96,49 %.  

 

 

I.1. Adóbevételek alakulása 

 

A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét növelik, abból állami 

elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (gépjárműadó, 

talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, adók módjára kimutatott 

helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő 

mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják. 

2014. évre az  adóbevételi előirányzat 3 066 500 ezer forint. Ez 313 millió forinttal több, mint 

a korábbi évre tervezett adóbevétel.   

Az önkormányzat adóbevételei a tervezett előirányzathoz képest 96%-ban teljesültek, így a 

2014. évi zárásig összegszerűen 2.939.399 ezer forint adóbevétel realizálódott. 

 

   
adatok eFt-ban 

Adónem 2014. évi terv 
2014. évi 

teljesítés 
Változás 

Építményadó 1 050 000 947 343 90% 

Telekadó 150 000 128 524 86% 

Iparűzési adó 1 600 000 1 566 402 98% 

Idegenforgalmi adó 1 500 296 20% 

Gépjárműadó 220 000 215 243 98% 

Pótlék 30 000 55 055 184% 

Bírság 5 000 11 969 239% 
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Talajterhelési díj 10 000 14 567 146% 

Összesen 3 066 500 2 939 399 96% 

 

 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén 2014. évben is négy fajta helyi adóban történt 

adóztatás. A magánszemélyek és a vállalkozások egyaránt adóalanynak minősülnek, így 

kiterjed rájuk a helyi adókötelezettség, legyen az vagyoni típusú (építmény- és telekadó), 

kommunális jellegű (idegenforgalmi adó), vagy iparűzési adó. 

 

Az önkormányzatot megillető adójellegű bevételek legjelentősebb része a helyi iparűzési 

adóból befolyó összeg, de jelentős a helyi építmények és telkek után megfizetett adórész is. 

 

Adónemek részletezése 

 

Helyi iparűzési adó 

 

A helyi iparűzési adóból származó bevétel a helyi adóbevételek 53 %-a, ezért  a helyi adók 

között még mindig meghatározó súlya van. 

2014. évre tervezett bevétel 1.600.000 e Ft, melyből 2014.12.31-ig 1.566.402 e Ft teljesült, 

ami 98%-os  teljesítést jelent. 

A bevallási adatok alapján  iparűzési adóban a 2014. év elszámolásaként (bevallása: 2014. 

május 31-én volt esedékes) 6.762 adózót érintően, 1 613 640 ezer forint végleges adófizetési 

kötelezettség előírása történt meg. Az adózók éves adófizetési kötelezettsége átlagosan 238 

633.-Ft.  

 

A bevételek növelése és az adóhiány feltárása céljából 2014. évében 169 esetben indítottunk 

adóellenőrzést, mely során 1 013 269.-Ft adókülönbözet, 365 450.-Ft adóbírság, 188 003.-Ft 

késedelmi pótlék és 3 600 000.-Ft mulasztási bírság  került megállapításra. 

 

Az adónemet sajátos fizetési mód jellemzi, az adózók az adóévben egyrészt a megelőző év 

adatai alapján előleget fizetnek (március 15. és szeptember 15.), másrészt elszámolnak a 

befizettet előlegekkel szemben (május 31.), valamint december 20-val feltöltési 

kötelezettséget teljesítenek. Ekkor az éves várható adó összegére kiegészítik a már megfizetett 

előlegeket.     

Előleg kiegészítés címén 2014. december 20-ig  221 000  e Ft került előírásra. Feltöltési 

kötelezettsége azon vállalkozásoknak van, akiknek a nettó árbevétele meghaladja a 100 000 e 

Ft-ot. A fenti számadatokból megállapítható, hogy Érden a nagyobb árbevétellel rendelkező 

„nagy vállalkozások” száma igen alacsony.  

A 2012. adóév elszámolásától kezdődően a mikro-,  és kisvállalkozások részére adómentesség 

bevezetésére került sor. Így azok a vállalkozások, akiknek az éves vállalkozási szintű 

adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg mentesülnek az iparűzési adó fizetési 

kötelezettség alól. A rendeleti kedvezményben részesülő adózók mintegy 40 millió forint 

„támogatást” kapnak az önkormányzattól. 

 

A helyi iparűzési adóban az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi 

mértékének  csökkentésére - költségvetési okok miatt – nincs lehetőség. A megyei jogú 

városok - egy kivétellel - valamennyien a 2%-os mértéket alkalmazzák. 
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Iparűzési adóbevétel alakulása 2009-2014 

 

Adóév Befolyt bevétel e Ft 

2009 1 325 647 

2010 1 215 557 

2011 1 302 104 

2012 1 422 772 

2013 1 429 732 

2014 1 566 402 

 

 

Építményadó 

 

A helyi adórendszerben a vagyonarányos adóztatást a vagyoni típusú adók – konkrétan az 

épületeket terhelő építményadó és a kül- és belterületi földrészletre kivethető telekadó – 

hivatottak megteremteni. A törvényi felhatalmazás alapján a helyi vagyoni érdekeltséghez 

kapcsolódóan építményadót vezethet be az önkormányzat az illetékességi területén fekvő  

építmények után. Az adó alanya az építmény tulajdonosa, több tulajdonos esetén az 

adókötelezettség a tulajdoni hányadok arányában terheli a tulajdonostársakat. 

Az adó alapjának meghatározása tekintetében választási lehetősége van az önkormányzatnak. 

Ennek megfelelően az adó alapja lehet: az építmény m2-ben megállapított ún. hasznos 

alapterülete, vagy az építmény korrigált forgalmi értéke. 

Érden 2011. január 1-től a korábbi korrigált forgalmi érték alapú adóztatásról az alapterület 

szerinti adómegállapításra tértünk át. 

 

Az építményadó tervezett bevétele 1 050 000 e  Ft, melyből 2014. évben 947.343 e Ft 

teljesült, mely 90%-os teljesítést jelent.  

2014. évi zárási összesítő adatai alapján az adózók száma 23.844 db, az adótárgyak száma 

23.484 db, az előírt adó összege 945 564 e Ft, így az átlagosan egy adózóra jutó adófizetési 

kötelezettség 39 656.-Ft.   

 

Építményadó bevétel alakulása  2009-2014 

 

 

Adóév Befolyt bevétel e Ft 

2009 354 813 

2010 362 295 

2011 655 178 

2012 785 740 

2013 913 561 

2014 947 343 

 

 

Telekadó 

 

A Htv. alapján az önkormányzat telekadót vezethet be az illetékességi területén levő 

valamennyi telekre. Az adó alapja - az építményadónál már ismertetett konstrukcióval 

egyezően – kétféle számítási módszerrel állapítható meg. Az önkormányzati döntés alapján az 
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alap- és mértékszámítás történhet a telek m2-e, illetőleg korrigált forgalmi értéke 

figyelembevételével. Érden 2011. január 1-től a m2 alapú telekadó került bevezetésre. 

 

A telekadó tervezett bevétele 150.000 e Ft, melyből 2014. 12. 31-ig 128.524 e Ft teljesült, 

mely 86 %-os teljesítést jelent.  

Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában 2014. december 31-ei állapot szerint az 

adózók száma 1.965 db, az adótárgyak száma 2.060 db,  az előírt adóbevétel 130 522 e Ft, így 

az átlagosan egy adózóra jutó adófizetési kötelezettség 66.423 Ft.  

 

Telekadó bevétel alakulása 2009-2014 

 

 

Adóév Befolyt bevétel e Ft 

2009 60 648 

2010 60 801 

2011 74 259 

2012 110 751 

2013 108 960 

2014 128.524 

 

 

Idegenforgalmi adó 

 

Idegenforgalmi adó (nagyságrendjében nem számottevő tétel a költségvetésben) tervezett 

bevétele 1.500 e Ft, melyből 2014. évben 296 e Ft teljesült, mely 20%-os teljesítést jelent. Az 

idegenforgalom  igen alacsony, Érd egy szállodával rendelkezik, a többi inkább panzió vagy 

hotel jellegű, kisebb vendégszámot befogadó kereskedelmi szálláshely. 

Idegenforgalmi adót fizetők száma 4 db, az adó mértéke személyenként és 

vendégéjszakánként 300.-Ft. 

Az idegenforgalmi adónem a havi bevallásokhoz kötötten kerül előírásra, és ennek 

megfelelően kell a beszedőknek az adót a beszedést követő hó 15-ig a megfelelő számlára 

átutalni.  

 

 

Talajterhelési díj 

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a környezetterhelési díj 

2004. január 1-jén került bevezetésre. A talajterhelési díj bevezetésével a törvényalkotó célja 

az volt, hogy senkinek se legyen előnyösebb a környezet szempontjából rosszabb megoldást 

választani és a jelentős költségvetési támogatással megépült közművekre rá nem kötő lakosok 

talajterhelési díjat fizessenek. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A törvény a talajterhelési díj 

mértékét a talajterhelés díj alapja, az egységdíj,  valamint a területérzékenységi szorzó 

szorzataként határozza meg. A 2013. évre vonatkozó díjfizetési kötelezettségről 2014. 

március 31-ig kellett a kibocsátóknak bevallást tenniük. 

A beszedett talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, 

és ezt az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére 

használhatja fel. 2014. évben ez az összeg 14.567  e Ft volt.  
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Gépjárműadó 

 

Gépjárműadót érintően az önkormányzatnál maradó adóbevételek 2013. évtől radikálisan 

csökkentek, mivel 2013. január 1-től a beszedett/befizetett adó 40%-a marad csak az 

önkormányzatoknál, mint megosztott bevétel, függetlenül attól, hogy egyébként az előző 

évekről áthúzódó követeléskezelés, végrehajtás eredményeként sikerült-e beszedni, illetve, 

hogy az adózó fizetési könnyítés során részletekben fizette-e meg. További bevétel 

csökkenést eredményezett, hogy 2013. július 1-től, a bevezetésre került E-útdíj kompenzálása 

céljából, a légrugós tehergépjárművek súlyadója a korábbi 1200.-Ft/megkezdett 100 kg-ról 

850.-Ft-ra csökkent. Ez a módosítás mintegy 3 millió forint bevétel csökkenést 

eredményezett. 

 

A járművek száma az előző évihez képest emelkedést mutat, az előző évhez képest 602 db 

járművel található több az adatbázisunkban.  

Gépjárműadó tervezett bevétel  220.000 e Ft, melyből 2014. 12. 31-ig 215.243 e Ft teljesült, 

mely 98%-os teljesítést jelent.   

Az adótárgyak száma 33.164 db, az adózók száma 26.495 db.  

 

Gépjárműadó bevétel alakulása 2009-2014 

 

 

Adóév Befolyt bevétel e Ft 

2009 489 112 

2010 543 590 

2011 548 123 

2012 551 727 

2013 207 005 

2014 215.243 

 

 

 

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 35 000 e 

Ft, melyből 67.024 e Ft teljesült, mely 191,49 %-os teljesítést jelent. A gazdasági válságból 

eredő negatív hatások ellensúlyozására – egyedileg vizsgálva a kialakulás körülményeit is - 

általában a szankciók csökkentését engedélyezte az adóhatóság az egyébként tőke 

tartozásokat megfizető vállalkozásoknak, magánszemélyeknek. 

 

Az adóbírság és a késedelmi pótlék tekintetében a bevétel növekedése a hátralék 

beszedésének köszönhető.  

 

 

Jelentős bevételi nagyságot képviselő adónemekben érintett adózók és „adótárgyak” 

számának változása: 

 

 Adózók száma  Adótárgyak száma  

Adónem 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Építményadó 22 275 24 044 23 911 23 844 20 106 22 179 22 956 23 484 

Telekadó 2 070 2 201 2 013 1 965 1 587 1 920 1 988 2 060 
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Gépjárműa

dó 

25 974 26 181 26 476 26 495 32 667 32 732 32 562 33 164 

Iparűzési 

adó 

7 785 8 057 6 899 6 762 - - - - 

 

 

Törvényi mérték százalékos kihasználása az érdi adómértékek meghatározása során 

 

 

2013 

Törvényi 

adómérték 

 

Érdi adómérték 

Törvényi mérték 

%-os kihasználása 

Építményadó (Ft/m2) 

lakás 

1 852,1 440 23,7% 

Építményadó (Ft/m2) 

egyéb 

1 852,1 880 47,5% 

Telekadó (Ft/m2) 336,7 55 16,3% 

Idegenforgalmi adó 

(Ft/nap) 

505,1 300 59,9% 

Iparűzési adó  2% 2% 100% 

 

 

Követelés- és hátralékkezelés 

 

2014. évben az adóhatóság által indított végrehajtási cselekmények (inkasszó, felszólítás, 

munkabér-, nyugdíjletiltás) eredményeként összesen 375 759 739.-Ft adótartozás került 

behajtásra, ami 90 millió forinttal több, mint az előző évben (2013-ban 285 750 185.-Ft) 

behajtott hátralék. 

Önálló bírósági végrehajtónak ugyanezen időszakban átadásra került 160 423 710.-Ft 

hátralék, melyből 9 660 963.-Ft folyt be. 

 

2014. évi közvetett támogatások  

 

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat be kell mutatni a helyi 

adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének helyi adó rendelete építmény- és telekadóban, 

iparűzési adóban és talajterhelési díjban tartalmaz adókedvezményeket, mentességeket az 

alábbiak szerint: 

 

 

 

 

 

Érd 

Adóelengedés 

méltányosságból 

(Ft) 

önkormányzati 

adókedvezmény     

(Ft) 

elévülés és 

behajthatatlanság 

miatti törlés (Ft) 

2014. adóév db összeg db összeg db összeg 

Építményadó 1000 39 737 276 17.995 224 411 945 504 6 448 415 

Telekadó 80 7 215 785 594 8 567 680 45 677 930 

Helyi iparűzési 

adó 

- -  39 833 508 339 23 964 033 



8 

Gépjárműadó 246 8 272 224 14.788 27 776 972 1.274 32 138 580 

Késedelmi 

pótlék 

657 11 857 132 - - 5.302 41 288 912 

Bírság 22 845 000 - - 52 1 255 062 

Idegen 

bevételek (saját 

rész) 

- - - - 2 863 293 

Egyéb 

bevételek 

- - - - 41 514 708 

Talajterhelési 

díj 

135 35 107 510   21 215 851 

Összesen: 2.140 103 034 927 33.377 300 590 105 9270 107 366 784 

 

 

Az adóelengedés részletszabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény (Art.) 

szabályozza. Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az adózót terhelő adótartozást, 

valamint bírság- vagy pótlék tartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha azok megfizetése az 

adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Más 

esetekben az adóhatóság a tőketartozást nem mérsékelheti és nem engedheti el. Kivételes 

méltányosságból a bírság- vagy pótlék tartozás mérsékelhető, elengedhető, különösen akkor, 

ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, 

vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a 

mérséklést az adótartozás egy részének megfizetéséhez  kötheti. Tekintettel arra, hogy 

meglehetősen magas hátralékállomány alakult ki az év során és az adózók igen sok fizetési 

könnyítést célzó kérelmet nyújtottak be az adóhatósághoz, így többnyire feltételhez kötötten 

engedélyeztünk fizetési halasztást, részletfizetést.   

 

2014. évben az önkormányzati adóhatóság mintegy 150 millió forint összegre engedélyezett 

fizetési könnyítést, ezzel is segítve a vállalkozások likviditását és magánszemélyek 

megélhetését. 

 

I.2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása 

 

A 2014. évtől bevezetésre került feladatfinanszírozási rendszer teljes mértékben átalakította az 

önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatási struktúráját. A korábbi 

normatív finanszírozási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer.  

A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2014. évben a központi költségvetés az 

önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat. 
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A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatként 2.721.415 eFt-ot tartalmazott, amely az 

évközi pályázatok és egyéb igénylések hatására 3.568.766 eFt-ra növekedett. Az előző évihez 

képest összességében 6%-kal kevesebb központi költségvetési forrás állt rendelkezésre az 

önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához.  

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához az előző évinél 

8%-kal több forráshoz jutott az önkormányzat, amely az önkormányzati hivatal működésének 

támogatását, településüzemeltetési feladatokat,  szociális- és gyermekétkeztetési- és kulturális 

feladatokat szolgált. Az általános működési támogatáson felül 2014. évben kevesebb forrás 

került az önkormányzathoz a 2013. évihez képest: szerkezetátalakítási- és működési célú 

központi támogatási forrásokból 2014. évben nem részesült az önkormányzat, viszont a 2013. 

évben ilyen jogcímen biztosított összegek jelentős része 2014. évben került felhasználásra a 

2013. évi pénzmaradvány részeként. 2014. évben Működőképesség megőrzését szolgáló 

kiegészítő támogatásként 600.000 eFt forráshoz jutott az önkormányzat, amely teljes 

egészében 2015. évben kerül felhasználásra a Belügyminisztériummal megkötött támogatási 

megállapodás mellékletében rögzített felhasználási célokra. 

 

 

I. 3. Egyéb bevételi források 

  

Felhalmozási jellegű bevételek 

A felhalmozási bevételeken belül legjelentősebb összeget képviselő Immateriális javak és 

tárgyi eszközök értékesítésének eredeti előirányzatként tervezett bevétele 507.422 eFt volt, 

amely 49.363 eFt összegben teljesült. A tárgyév folyamán, a várhatóan realizálódó bevételi 

adatok ismeretében az eredetileg tervezett előirányzat csökkentésre került. A tárgyév során 

elsősorban telkek és épületek értékesítésére került sor. 

 

Működési bevételek 

Működési bevételekből 821.990 eFt realizálódótt 2014. év folyamán.  

A működési bevételek részét képezik a lakás- és nem lakás célját szolgáló ingatlanok 

bérbeadásából,  továbbszámlázott közüzemi díjakból és közterület használatból származó 

bevételek, ezek összesen 314.204 eFt bevételt eredményeztek 2014. év folyamán.  

Általános forgalmi adó visszatérítésből is jelentős bevételt realizált 2014. évben az 

önkormányzat (212.263 eFt-ot), amely összeget a Svájci Alap projekt, valamint a 

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

teljesítés
Változás

2 418 362 2 602 794 108%

1.
Önkormányzatok általános működési támogatása

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
880 464 1 018 369 116%

2.
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok tám.

II. A tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám.
864 500 853 305 99%

3.
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

III. A tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 
593 727 650 657 110%

4.
Kulturális feladatok támogatása

IV. A tel. önkormányzatok kulturális feladatainak tám.
79 671 80 463 101%

2. 18 387 34 092 185%

3. 300 000 931 880 311%

4. 151 413

5. 894 985

6. Felhalmozási célú központosított támogatás 7 213

7. 163

Központi költségvetéstől kapott költségvetési támog. 3 790 523 3 568 766 94%

Egyéb működési célú központi támogatás

Egyéb különféle felhalmozoási célú központi támogatás

Megnevezés

1. Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

Működési célú központosított támogatások

Működőképesség mezőrzését szolgáló kigészítő támogatás

Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás
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bérbeadáshoz kapcsolódóan kifizetett és továbbszámlázott közüzemi díjak, továbbá a 

viziközműveken végzett felújításokra tekintettel igényelt vissza az önkormányzat az 

adóhivataltól. 

Működési bevételként teljesült továbbá az ÉTV Kft-től a víziközművek üzemeltetésére 

tekintettel befolyt bérleti díj bevétel összesen 190.278+Áfa eFt összegben, valamint 

kamatbevételként 15.566 eFt. Az ÉTV Kft-től befolyt bevétel képezi a fedezetét  az ÉTV által 

2014. évben  elvégzett víziközmű vagyon felújításnak. 

 

Támogatási bevételek 

Az önkormányzati költségvetésben jelentős összeget képviselő pályázati projektekhez 

kapcsolódóan összesen 1.023.819 eFt támogatás érkezett az önkormányzathoz. A bevételek 

projektenkénti megoszlását a zárszámadási rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

I.4. A Polgármesteri Hivatal bevételei 

 

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között elsősorban közhatalmi bevételek és 

intézményi működési bevételek, továbbá Egyéb sajátos bevételek (bérleti díj, kamat, kötbér) 

kerülnek kimutatásra, amelyek a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.  

Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal bevételeként jelenik meg az előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele 8.463 eFt összegben.  

A Hivatal saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást. 

2014. évben az Önkormányzat 1.417.452 eFt finanszírozást biztosított a Hivatal 

működéséhez, amely az előző évivel csaknem megegyező összeg. 

 

II. Kiadások alakulása 

 

II.1.  Kiadások elemzése 

 

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 7.283.493 eFt, melyből 

5.867.289 eFt teljesült, ez 80,56 %-os teljesítésnek felel meg.  

Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként az 3. számú melléklet tartalmazza, kormányzati 

funkció szerinti bontásban a 4.b számú melléklet, az egyéb működési célú kiadások 6. számú 

mellékletben kerülnek bemutatásra. A felhalmozási kiadásokat a 7. számú mellékletben 

mutatjuk be. A tartalék előirányzatokat a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 

Az Önkormányzat által teljesített kiadási adatokat az előző évi időszakkal összehasonlítva az 

alábbi táblázatban mutatjuk be (eFt-ban): 

 

Kiadási jogcímek 2013. év 2014. év 
Változás 

2013/2012 

1. Személyi juttatások 95 450 193 825 203,06% 

2. Munkaadókat terhelő járulékok 22 427 36 987 164,92% 

3. Dologi kiadások 1 197 842 1 079 684 90,14% 

4. Egyéb működési célú kiadások 591 726 1 089 258 184,08% 

5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz. ell. 94 947 62 561 65,89% 

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 002 392 2 462 315 122,97% 
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Az előző évhez képest a működési kiadások összességében csaknem 23%-os emelkedést 

mutatnak. A személyi juttatások és járulékok emelkedésének egyik oka, hogy a szociális 

ellátások egy része 2014. évtől a jogszabályoknak megfelelően személyi juttatásként kerültek 

előirányzatosításra és kifizetésre (a szociális ellátások emiatt csökkentek). A személyi 

juttatások és járulékok emelkedésének másik oka a 2014. évben lezajlott választásokhoz 

kapcsolódóan kifizetett szabadságmegváltások és végkielégítések, továbbá a megválasztott – 

a korábbinál nagyobb létszámú - bizottságok tagjai részére is biztosítani kellett a tiszteletdíjak 

fedezetét. 

Jelentősen emelkedtek az egyéb működési célú kiadások is az elmúlt évhez képest. Az 

emelkedés visszavezethető arra, hogy 2014. évben már teljes időszakban üzemelt az Érdi 

Városi Sportcsarnok, amelyre tekintettel az üzemeltető Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 

részére 239.472 eFt került kifizetésre közszolgáltatási szerződés alapján, továbbá az Érd és 

Térsége Hulladékkezelési Nonporofit Kft. részére tagi kölcsön jogcímen 112.000 eFt-ot 

fizetett ki az önkormányzat. Egyéb működési célú támogatási kiadások jogcímen került 

kifizetésre továbbá a civil szervezetek és az Érdi Sport Kft. részére a költségvetésben 

biztosított fedezetnek megfelelő támogatás. 

 

A felhalmozási kiadások az előző évi 2.472.739 eFt-hoz hasonló nagyságrendben, 2.408.547 

eFt összegben realizálódtak. Jelentős arányt képvisel a felhalmozási kiadások között a Svájci 

Alap projekt keretében kifizetett 1.384.754 eFt, továbbá a felhalmozási célú visszatérítendő 

pénzeszközátadásként az Érdi Sport Kft. részére kifizetett 628.500 eFt összegű tagi kölcsön.   

Fentieken túlmenően az Önkormányzat az alábbi jelentősebb felhalmozási kiadásokat 

teljesítette 2014. év során: 

- Temető bővítéshez kapcsolódóan ingatlan vásárlás 38.040 eFt 

- Érdi Rádió működéséhez szükséges informatikai és egyéb eszközök 22.436 eFt + Áfa 

- Személyautók beszerzése 14.697 eFt+Áfa 

- Budai út 8. (volt fodrászüzlet) megvásárlása 32.000 eFt 

- Sas u. 2. (volt Érd-Kom telephely) megvásárlása 54.450 eFt 

- Szent István hídhoz kapcsolódó ingatlan kisajátítások 40.200 eFt 

- Diósdi úti óvoda tervezése 7.375 Ft+Áfa 

- Víziközmű vagyon felújítás 220.128 eFt+Áfa 

- Csatorna közműveken végzett felújítás 10.063 eFt+Áfa 

- Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 13.201 eFt+Áfa 

- Könyvtár épületének tetőfelújítása 4.986 eFt+Áfa 

- Önkormányzati lakás felújítás 6.348 eFt+Áfa. 

 

Szociális kiadások 

Rendszeres pénzellátások: Az aktívkorúak ellátása tekintetében csökkent a jogosultak 

létszáma. Jelentős azon regisztrált munkanélküliek száma, akik elhelyezkedni továbbra sem 

tudnak, azonban az aktívkorúak ellátására való jogosultság feltételeinek nem felelnek meg, 

ugyanakkor 2014. évben a közfoglalkoztatásba bevont személyek száma az előző évekhez 

képest emelkedett. Ezen személyek esetében az aktívkorúak ellátása szüneteltetésre került. A 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma csökkent, míg az 

adósságkezelési támogatás tekintetében mind a kérelmezők száma, mind a hátralékok összege 

a megelőző évekhez képest jelentősen emelkedett.  

Eseti segélyek: a kérelmezők és a jogosultak száma emelkedett az átmeneti segély és a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatások esetében is. A szociális ellátások helyi szabályairól 
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szóló rendelet módosítása magában foglalta az egyes váratlan élethelyzetben adható segély 

összegének konkretizálását - maximalizálását, így a felhasználás az előirányzatoknak 

megfelelően alakult. 

 

II.2. Gazdasági társaságok 

 

Az önkormányzat 2014. december 31-én fennálló részesedéseit, valamint a 2014. évben 

felmerült kiadásokat a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

vonatkozásában az alábbi táblázat szemlélteti: 

  
  eFt 

Gazdasági társaság 
Részesedés 

mértéke 
Részesedés záró 

állomány 
2014. évi önkormányzati 

forrás  

Érdi Sport Szolgáltató Kft. 100%                706 695                                728 740     

Érdi Városfejlesztő és 
Szolgáltató Kft. 

100%                    1 500                                398 759     

Érdi Városi Televízió Kft. 100%                    3 000                                  86 692     

Érd és Térsége 
Csatornaszolgáltató Kft. 

62%                    6 200                                  12 780     

Érd és Térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 

80%                  32 000                                112 092     

Többségi tulajdonú gazdasági 
társaságok összesen 

                 749 395                             1 339 063     

 

Az önkormányzat többségi tulajdonában álló cégek részére feladatuk ellátása érdekében 

kifizetett összegek a Közgyűlés által elfogadott üzleti tervek alapján megkötött szerződések 

alapján teljesültek. 

Az Érdi Sport Szolgáltató Kft. részére biztosított önkormányzati forrás tartalmazza a társaság 

részére kifizetett 628.500 eFt összegű tagi kölcsönt, 85.000 eFt támogatást és 15.240 eFt 

reklámszolgáltatás ellenértékeként kifizetett összeget.  

Az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. részére az üzemeltetett létesítményekre (Városi 

Sportcsarnok, Gárdonyi Tanuszoda, Ercsi úti Sportpálya, Városközpont létesítményei) 

tekintettel biztosított összegek kerültek kifizetésre. 

Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. részére kifizetett összeg a televízió és 

rádió működtetésére tekintettel kifizetett szolgáltatási díjat tartalmazza. 

Az Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft-nek a csatornahálózaton végrehajtott felújítások 

ellenértéke, továbbá az önkormányzati ingatlanok csatorna szolgáltatási díjai kerültek 

kifizetésre. 

Az ÉTH Kft. részére tagi kölcsön került kifizetésre 2014. évben. 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban fenálló részesedések állománya 

2014. év folyamán 705.695 eFt-tal növekedett. A növekedés az Érdi Sport Kft-ben fennálló 

részedest érintette: a korábbi tagi kölcsön állományból a Közgyűlés döntésének megfelelően, 
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tagi kölcsön apporttal a társasaág jegyzett tőkéje 1.000 eFt-ról 10.000 eFt-ra növekedett, 

696.695 eFt pedig a társaság eredménytartalékába került. 

 

II.3. Finanszírozási műveletek 

 

2014. év folyamán sor került az adósságkonszolidáció II. szakaszára. Ennek keretében az 

önkormányzat mentesült a 2013. december 31-én fennálló, összesen 3.259.523 eFt 

adósságállomány visszafizetési kötelezettsége alól. 2013. december 31-én fennálló 

adósságállomány 3.267.913 eFt volt (a konszolidáció időpontjában érvényes árfolyamon 

számítva), amelyből az önkormányzat – a konszolidáció fordulópontját megelőző, 2014. 

január havi törlesztési kötelezettségének eleget téve – 8.390 eFt-ot megfizetett. 

A finanszírozási kiadások teljesítéseként az említett 8.390 eFt-on túlmenően megjelennek a 

konszolidáció folyamatában pénzforgalommal rendezett adósságelemeknek megfelelő 

összegek. A törlesztési támogatásként az önkormányzat elszámolási számlájára 

pénzforgalomban érkező tételek a 94-es számlacsoporton belül, támogatási bevételként 

kerültek elszámolásra. A 200 millió forint feletti adósságelemek, amelyekre vonatkozóan az 

adósságátvállalás nem eredményezett pénzmozgást, pénzforgalom nélüli bevételként a 94-es 

számlacsoportban jelentkezik. 

 

2014. év folyamán új, naptári éven túli adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem 

vállalt, az eredeti költségvetésbe betervezett 100.000 eFt hitel előirányzatra a pénzmaradvány 

beépülését követően már nem volt szükség, ezért megszüntettük az előirányzatot. 

Az év folyamán 300.000 e Ft keretösszegű folyószámlahitelből gazdálkodott az 

önkormányzat, amely azonban a jogszabályi előírások és a banki hitelszerződésnek 

megfelelően 2014. december 31-én visszafizetésre krült.  

 

II.4. Pályázati forrásból megvalósított beruházások 

 

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során az európai uniós projektekkel kapcsolatosan 

az alábbi pénzügyi teljesítések történtek: 

 

   
eFt 

Pályázat megnevezése Bevétel Kiadás 

KMOP-5.1.1/D1-13-2013-

0001 Az érdi fenntartható 

városfejlészti programok 

készítése 

Európai Uniós 

pályázat 
19 118 34 844 

Esélyegyenlőség. tev. - 

TÁMOP-3.3.2 

Európai Uniós 

pályázat 
0 921 

Természettud. okt. 

módszertana - TÁMOP-3.1.3-

10/1 

Európai Uniós 

pályázat 
25 985 25 876 

Napenergia hasznosítása 

villamos áram termelésre az 

érdi tanuszodában KMOP-

3.3.3-11-2011-0084 

Európai Uniós 

pályázat 
2 306 2 306 

Kincses Óvoda, Kutyavári 

Tagóvodájának 

férőhelybővítése, felújítása 

KMOP-4.6.1-11-2012-0009 

Európai Uniós 

pályázat 
1 242 1 213 
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Szivárvány Óvoda, Meseház 

Tagóvodájának 

férőhelybővítése, újjáépítése 

KMOP-4.6.1-11-2012-0010 

Európai Uniós 

pályázat 
172 285 288 561 

Svájci-Magyar 

Együttműködés - Svájci Alap 
- 687 275 1 400 236 

Közlekedés Koordinációs 

Központ - 6. sz. út 
- 215 724 

KEOP-2.2.3. Üzemelő 

vízbázisok 

Európai Uniós 

pályázat 
44 932 44 931 

KÖZOP-5.5.0-09-11 
Európai Uniós 

pályázat 
44 806 50 106 

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003  
Európai Uniós 

pályázat 
28 084 39 983 

Összesen   1 026 248 1 889 701 

 

 

A pályázatokhoz kapcsolódó bevételek számviteli nyilvántartás szerinti összege 1.026.248 e 

Ft, amely tartalmazza a pályázati támogatásokat és az elkülönített bankszámlákon elhelyezett 

pályázati források után realizált kamatbevételt is. A pályázati kiadások számviteli 

nyilvántartás szerint elszámolt összegei 863.453 e Ft-tal meghaladják a teljesített bevételeket. 

A jelentős különbség oka, hogy a Svájci Alap projekt tekintetében nagy összegű benyújtott, 

de még ki nem utalt kifizetési kérelem van folyamatban. 

 

II.5. A Polgármesteri Hivatal kiadásai 

 

A Polgármesteri Hivatal kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza: 

                 eFt 

Kiadási jogcímek 2013. év 2014. év 
Változás 

2013/2014 

Személyi juttatások       675 849           704 513     104% 

Munkaadókat terhelő járulékok       172 868           195 728     113% 

Dologi kiadások       565 268           301 037     53% 

Egyéb működési célú kiadások         68 170               2 886     4% 

Szociális ellátások       289 089           210 844     73% 

Felhalmozási kiadások         12 176             56 133     461% 

Összesen   1 783 420       1 471 141     82% 

 

A Hivatal személyi juttatásai és járulék kiadásai kis mértékű emelkedést mutatnak, amely a 

közfoglalkoztatási programmal és a hivatali létszám emelkedésével, valamint a korábban üres 

álláshelyek részbeni betöltésével, továbbá a választásokhoz kapcsolódóan kifizetett személyi 

juttatásokkal áll összefüggésben. 

A dologi kiadások jelentős csökkenése a Járási Hivatal működésének megkezdéséből adódik. 

A Járási Hivatal 2013. évben kezdte meg működését, a tevékenység ellátásához szükséges 

ingatlant az Önkormányzat bocsátotta rendelkezésre a  Polgármesteri Hivatal épületrészének 

leválasztásával. Az épületrész rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg azonban a közüzemi 

mérőórák átírása nem történt meg, továbbá az informatikai szolgáltatások kiadásai is a 

Hivatalnál kerültek elszámolásra (a Járási Hivatal részére történő továbbszámlázás mellett). 



15 

2014. évben a közüzemi mérórák részben átírásra kerültek, a számítástechnikai 

szolgáltatásokat a Járási Hivatal saját maga fizeti.   

 

III. Maradvány alakulása  

 

A Zárszámadási rendelet tervezet 18. számú melléklete tartalmazza Érd MJV Önkormányzata 

2014. évi maradvány levezetését.  

A beszámoló alapján az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az intézmények 

alaptevékenységből származó teljes maradványa: 1.071.441 eFt. 

A maradványt terhelik egyrészt azok a szerződésekből, megrendelésekből származó fizetési 

kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek a 

december 31-i fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással rendelkeztek. Ezek összege 

180.440 eFt.  

A maradványból 600.000 eFt a 1872/2014. (XII.31.) számú kormányhatározat alapján a 

Belügyminisztériumtól származó támogatásból származik, amely összeg a támogatási 

szerződésben megjelölt célokra használható fel, tehát kötelezettségvállalással terhelt tételként 

értelmezhető. 

Tekintettel arra, hogy az elkülönített számlák egyenlegeiből azoknak az alszámláknak az 

egyenlegei, amelyek felhasználását helyi rendelet vagy egyéb jogszabály szabályozza, szintén 

nem képezhetnek a szabadon felhasználható maradványt, ezért a december 31-i bankszámla 

egyenlegből 130.545 eFt szintén kötelezettségvállalással terhelt tételként értelmezhető. 

 

Mindezek alapján a maradványból összesen 910.985 eFt tekintehető kötelezettségvállalással, 

felhasználási kötelezettséggel rendelkező összegnek, az ezen felüli összeg, 160.456 eFt pedig 

a szabad maradvány. 

 

Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek közül vállalkozói tevékenységet 

csak az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény folytat. Az intérmény vállalkozási 

tevékenységből származó maradványa 81.288 eFt, amelyből a jogszabályi előírások alapján 

8.129 eFt fizetendő be az Önkormányzat, mint fenntartó részére. A fennmaradó 73.159 eFt 

összeget a fenntartó elvonja. 

 

Fentiek alapján városi összesen szinten, alap- és vállalkozói tevékenységből összesen 241.744 

eFt szabadon felhasználható maradvány keletkezik, amelyből 100.000 eFt-ot az eredeti 

költségvetésbe betervezett hitel kiváltására szükséges fordítani, a fennmaradó 141.744 eFt 

felhasználásáról az önkormányzat határozatban dönt. 

   

 

C) Intézmények 2014. évi gazdálkodása 
 

A 2014. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 1. számú mellékletében bemutatásra 

kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai. A bevételi adatok 

intézményekre lebontva tartalmazzák a központi költségvetésből kapott normatív támogatás 

összegét, a fenntartói kiegészítést és a saját bevételeket.  

Az óvodai ágazat jelentős fenntartói hozzájárulást nem igényel, mivel a 2013. évtől bevezetett 

feladatfinanszírozási rendszer fedezi az óvodai neveléssel összefüggésben felmerült 

kiadásokat. Jelentős fenntartói kiegészítést igényel viszont az étkeztetési feladat, amely az 

Intézményi Gondnokság kiadásaiként jelenik meg a beszámolóban. Az Intézményi 
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Gondnokság 2014. évi gazdálkodása 201.995 eFt fenntartói kiegészítést igényelt, amely 

túlnyomórészt az étkeztetési feladatokra tekintettel volt szükséges. 

2013. évtől kezdődően az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által ellátott feladatokhoz is 

kapcsolódik központi költségvetési támogatás, amely az intézmény által ellátott alapfeladatok 

kiadásaival összefüggésben felmerülő kiadások 17,69 %, felét fedezi. Az intézmény által 

ellátott alapfeladatok 2014. évben 731.198 eFt fenntartói kiegészítést igényeltek. Az  

Intézmény által ellátott vállalkozási feladatok 2014. évi bevételei fedezték a kiadásait, a 

vállalkozói tevékenységgel összefüggésben nyereség is keletkezett az intézménynél, amely az 

intézmény által elkészített szöveges beszámolóban bemutatásra került.  

A közművelődési és szociális ágazat jelentősebb fenntartói hozzájárulást igényel mivel ezekre 

a feladatokra  a központi költségvetés kevesebb támogatást biztosít.  

A szociális ágazat is jelentős fenntartói hozzájárulásban részesült, a központi költségvetési 

támogatások a felmerülő kiadások kevesebb, ment felét fedezik. 

 

A fenntartó által biztosított támogatás az év közben biztosított központi költségvetési plussz 

források következtében az eredeti 1.084.247 eFt-ról az év folyamán 1.340.142 e Ft-ra 

növekedett. 

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható 

következményeit, és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosítás jelentősnek ítélt társadalmi, 

gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a 

rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A 

hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be. 

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az 

európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.  

 
Kérem a Tisztelt Testületet a zárszámadásról szóló rendelet megalkotására! 

 

 

Érd, 2015. április 23. 

 

 

 

                                                                                          T. Mészáros András 

                                                                        
Előkészítette: Közgazdasági Iroda   

Kötelezettségvállalás: nincs 

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység(ek): Közgazdasági Iroda  

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat irányítása alatt álló 

intézmények szabad maradványát elvonja. 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2014. évi 

vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 81.288 eFt-ból, a fenntartó 

részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 73.159 eFt-ot az 

intézménytől elvonja.  

 

A Közgyűlés az Önkormányzatnál képződő, összesen 241.744 eFt összegű szabad 

pénzmaradványból 100.000 eFt-ot a 2015. évi költségvetési hiány csökkentésére fordít, a 

fennmaradó 141.744 eFt-ot tartalékba helyezi.  

 

 

Határidő: határozat továbbítására: azonnal 

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 
 
 
 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges 
 

 

 


