
 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGY ŐLÉS 
E L N Ö K E 

 
 
 
 
 
 

VI. 286/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELİTERJESZTÉS 
 
a 

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 
2009. április 30-ai 

ü l é s é r e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetése  
teljesítésének jóváhagyása és pénzmaradványának alakulása 

 
 

Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke 
 

Elıadó: dr. Péntek Péter, megyei fıjegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
Tisztelt Megyei Közgyőlés! 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján az 
önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról a következı év április 30-áig kell beszámolni a 
közgyőlés felé. A beszámolónak ki kell terjednie a költségvetés végrehajtására, a bevételi és 
kiadási elıirányzatok teljesítésére, a keletkezett pénzmaradványra és annak felosztására 
vonatkozó adatok bemutatására. Az éves beszámolóról a közgyőlés rendeletet alkot. E 
szabályok figyelembevételével terjesztem elı a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
 

I. 
 

ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 
 
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok forrásszabályozása az elmúlt évek során lényeges 
pontjait tekintve nem változott, továbbra is a központilag szabályozott (állami támogatás, 
illeték, OEP finanszírozás, átengedett központi adók) források képezték az önkormányzat 
bevételeinek jelentıs részét (2008-ben 56,8 %), ez az arány a 2007. évihez képest 15,5 
százalékponttal csökkent. A pótlólagos források bevonása a megyei önkormányzat esetében 
korlátozott. A hitelfelvétel és vagyonértékesítés bevételein túl a különféle pályázat kiaknázása 
ad lehetıséget – elsısorban fejlesztési – kiadások finanszírozására. Ugyanakkor ezek 
jellegükbıl adódóan esetlegesek. A központi támogatások (normatív és kötött felhasználású 
támogatások, személyi jövedelemadó visszaosztott része) nem nyújtottak fedezetet, emiatt a 
saját bevételek szinte teljes egészét be kellett vonni a mőködtetéssel kapcsolatos kiadások 
fedezetére. 
 
Az év végi elszámolás eredményeként – a közalapítvány támogatását leszámítva – 4.199.003 
E Ft állami támogatás illette meg az önkormányzatot 2008. évben. Ez 34,2 %-kal kevesebb, 
mint az intézmények szőkre szabott önkormányzati támogatása (5.633.279 E Ft). 
 
A normatív állami támogatásokkal való elszámolás következtében az önkormányzatnak 
84.273 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely az összes igényelhetı támogatás 
3,0 %-a alatti, így kamatmentes keret állt rendelkezésre.  
 
Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodására is a tartós forráshiány nyomta rá bélyegét, a 
központi támogatások jelentıs csökkenése miatt szükségessé vált a hitelkeret 1.200.000 E Ft-
ra történı emelése. Az év folyamán 695.256 E Ft  folyószámlahitel visszafizetésére került sor, 
az önkormányzat folyószámla-hitelállomány nélkül zárta az évet.  
 
2008. február 14-én kibocsátásra került 5.000.000 E Ft összegő kötvény az Önkormányzat 
fejlesztési, beruházási elképzelései megvalósításához szükséges önerı biztosításához, 
hitelkiváltáshoz, mőködési kiadások finanszírozásához fedezetet biztosított.  
 
A mőködési, fejlesztési és felhalmozási feladatokra sikerült külsı forrásokat bevonni, ez 
elsısorban pályázatokon történı sikeres részvételt, és az oktatási intézményeknél szakképzési 
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céllal átvett pénzeszközt jelentett. Gondot okoz, hogy egyre nagyobb mértékő önrészt kell 
biztosítani a pályázati támogatások igénybevételéhez, valamint szinte minden esetben 
utófinanszírozás miatt a teljes bekerülési költséget meg kell elılegezni. A támogatások kötött 
felhasználásúak, ezért a mőködési forráshiány pótlására nem alkalmasak. 2008. évben 
felhalmozási célra az önkormányzat és intézményei központi költségvetési szervtıl 5.291 E 
Ft, vállalkozásoktól 158.598 E Ft, elkülönített állami pénzalapoktól 10.197 E Ft, non-profit 
szervezetektıl 4.435 E Ft, helyi önkormányzatoktól 221.429 E Ft összegő fejlesztési 
támogatásban részesültek. 
 
Folytatódott az önkormányzat forgalomképes vagyonának értékesítése (79.552 E Ft). 
Kiemelkedı tételt jelentett a HOLCIM Hungária Cementipari Zrt által megvásárolt 018/2. 
helyrajzi számú Nyergesújfalu külterületén lévı szántó és út megnevezéső ingatlan 
értékesítése 40.000 E Ft összegben. A Váli Fix Trans Szállító és Szolgáltató Kft (Mocsa) 
vásárolta meg a Tata, Tulipán u. 7. szám alatti üdülı épületünket (11.000 E Ft), az Oroszlány, 
Rákóczi u. 72. szám alatt lévı irodát az oroszlányi Polgármesteri Hivatalnak értékesítettük 
3.000 E Ft-ért, a tatabányai Népház u. 3. szám alatti garázsokat és raktárt a Közép-Dunántúli 
Regionális Munkaügyi Központnak 4.500 E Ft értékben. Többek között e bevételek is 
biztosították az önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak fedezetét. 
 
A megyei önkormányzat kötelezı feladatai zömét az általa fenntartott intézményekben látta 
el. 2008. év során jelentıs változások történtek az intézményhálózatban. Közoktatási 
megállapodást kötöttünk a Tatai Városkapu Közmővelıdési, Turisztikai Pályázatkoordináló 
és Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörően Mőködı 
Részvénytársasággal 2008. szeptember 1-jével az Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium közoktatási többcélú intézmény gimnáziumi oktatási-nevelési és kollégiumi 
ellátási közoktatási feladatai ellátására. Szintén 2008. szeptember 1-jével átadásra került 
Komárom Város Önkormányzatának a Jókai Mór Gimnázium és Szakképzı Iskola. A 
Középfokú Kollégium, Komárom részben önálló intézménye lett a komáromi Móra Ferenc 
Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Szakiskola. A 
Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 148/2008. (VIII.28.) számú határozata alapján a 
Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona 2008. október 31-ével megszőnt, az Esthajnal 
Idıskorúak Otthona (Pilismarót-Basaharc) telephelyeként mőködött tovább. Négy szociális 
intézményt összevontunk és Integrált Szociális Intézményt hoztunk létre 2008. december 31-
ével. A Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tatabánya nevelıszülıi hálózatát 
átadtuk a 109/200/. (VI.26.) számú közgyőlési határozat alapján 2008. szeptember 1-jei 
hatállyal a Váci Egyház megyének.  Év végén 18 önállóan és 5 részben önállóan gazdálkodó 
intézmény mőködött a megyei önkormányzat felügyelete alatt az alábbi területeken: 1 
Gazdasági Szolgáltató Szervezet, 1 egészségügyi, 1 szálláshely szolgáltatást végzı, 8 oktatási, 
1 oktatási-nevelési módszertani feladatokat végzı, 2 alapfokú mővészetoktatási, 4 gyermek, 2 
szociális feladatokat ellátó, 3 közmővelıdési, közgyőjteményi feladatot ellátó intézmény. 
 
Az intézmények mőködtetése az év közben visszafogott finanszírozás ellenére biztosított volt. 
Az intézmények év közbeni átadása és összevonása a beszámolók összeállításánál sok gondot 
okozott. A Magyar Államkincstárhoz csak félévkor és év végén kell beszámolót benyújtani, 
de az államháztartásról szóló törvény elıírásainak megfelelıen minden megszőnı, átalakuló 
intézménynek a megszőnés, átalakulás idıpontjával az éves beszámolónak megfelelı, leltárral 
alátámasztott záró és vagyonátadás utáni beszámolót kellett készíteni. Minden 
adatszolgáltatást a kétféle adat összesítésével lehetett csak elkészíteni, egyeztetni. 
Ugyanakkor a megyei közgyőlés elé az adott intézmény göngyölített adatai kerültek. 
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Ezen túl – kötelezı feladatai ellátását takarékosan megoldva – társulási szerzıdés alapján 
finanszírozott, települési önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények száma 8, 
amelybıl 3 pedagógiai szakszolgálat, 3 speciális iskola, 1 zeneiskola, 1 színház. 
 
Az intézmények továbbra sem rendelkeztek önálló felújítási, beruházási jogkörrel. A nettó 
béreken és az azokat terhelı adók, járulékok kifizetésén túl az önkormányzat csak a 
legszükségesebb kiadások fedezetét tudta megadni (egyéb személyi juttatások, részben 
élelmezési költségek stb.). 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Esztergom és Kisbér város 
Önkormányzatával közösen döntött a 324/2007. (XII.20.) közgyőlési határozatban a 
Szakképzés-szervezési Társulás megalakításáról. Célja: új típusú térségi integrált szakképzı 
központ létrehozása, a szakképzés hatékonyabb formában történı megszervezése, a fejlesztési 
források hatékonyabb felhasználásának biztosítása, a szakképzési profil munkaerı-piaci 
igények szerinti kialakítása. Önálló jogi személyiséggel rendelkezı, részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervként mőködı szakképzés szervezési társulás 2008. január 1. 
napjától kezdıdı hatállyal mőködik. A Társulás tagjai által fenntartott – a szakképzés 
feladataiban résztvevı – 15 iskola és 4.897 tanuló  vesz részt. A TISZK számlájára 2008. 
december 31-éig szakképzési hozzájárulás címén 35.976 E Ft folyt be. 
 
Nagy jelentıséggel és komoly pénzügyi eredménnyel bír, hogy az önkormányzat és 
intézményei közötti, a feladatok finanszírozását szolgáló pénzforgalom lebonyolítására 
önkormányzatunk kiskincstárat mőködtet 2008. augusztus 1-jétıl. A pénzintézet az 
intézmények bankszámláiról 2008. augusztus 1-én 261.377 E Ft-ot vezetett át, amely a 
folyószámlahitel összegét nagymértékben csökkentette. 
 
Elsısorban a szociális intézmények körében tapasztalható, hogy a forráshiány és a magas 
szakmai követelmények miatt a feladatellátás tárgyi feltételei nem mindenhol megfelelı 
színvonalúak. A szakmai minimum feltételekhez történı közelítés érdekében több 
intézményben komoly beruházások zajlottak, illetve tovább folytatódtak.  
 
Az intézmények a jogszabályi mértéktıl független, saját hatáskörben meghatározott 
kedvezményt, közvetett támogatást nem nyújtottak. 
 
A megyei önkormányzat és intézményei közül 2008. évben az alaptevékenységen kívül 
vállalkozási tevékenységet a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény végzett.  
 
A fıjegyzı beszámolt a közgyőlésnek a 2008. évi belsı- és fenntartói ellenırzési 
tevékenységrıl és a FEUVE tevékenységrıl az intézmények és az önkormányzati hivatal 
vonatkozásában is. A közgyőlés a 49/2009. (III.26.) és az 20/2009. (III.26.) számú közgyőlési 
határozatokban fogadta el az ellenırzési jelentéseket. 
 
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 40. § (11) bekezdésében foglaltak 
szerint az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett.  
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II. 
 

BEVÉTELEK 
 
Az önkormányzat 2008. évi összes bevétele 21.673.340 E Ft volt, ami a módosított 
elıirányzat 100,7 %-a, és 5.610.640 E Ft-tal magasabb a 2007. évi bevételi fıösszegnél. 
 
Az összes bevételbıl a költségvetési pénzforgalmi bevételek összege 15.294.100 E Ft-ot tett 
ki, ami mindössze 1,8 %-kal haladja meg a módosított elıirányzatot. 
 
1. Mőködési célú bevételek 
 
Állami támogatások 
 
Az önkormányzat központi forrásai központi adók és állami támogatások. 
 
Az átengedett központi adók (személyi jövedelemadó) összege 589.280 E Ft-ra (eredeti 
elıirányzathoz képest 98,3 %-ra) teljesült. E támogatás három elembıl tevıdik össze: 

• a megyei önkormányzatokat egységesen megilletı SZJA bevétel a 2007. évi 355.000 
E Ft-tal megegyezı, nem változott, 

• a megye állandó lakosai után járó támogatás fajlagos összege 110 Ft, az állandó 
lakosok száma 317.965 fırıl 317.445 fıre csökkent.  

• az ellátottak létszáma alapján az önkormányzatot megilletı SZJA bevétel fajlagos 
összege 20.000 Ft, míg az ellátottak száma tervezett 10.048 fırıl ténylegesen 9.965 
fıre mérséklıdött. 

 
Az állami támogatás összességében 4.229.259 E Ft-ra teljesült, ami a módosított elıirányzat 
99,2 %-a. 

• A normatív állami támogatás összege 2.913.577 E Ft volt a 2007. évi támogatásnak 
88,4 %-a. Az ellátotti létszám, valamint az állandó lakosok száma mérséklıdött.  

 
• A központosított támogatások összege 2008. évben 449.985 E Ft volt, ami 7.225 E Ft-

tal nagyobb összegő, mint az elızı év. E csoportba tartozik: 
1.  a területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 

(3.628 E Ft), 
2. a József Attila Megyei Könyvtár könyvtári és közmővelıdési érdekeltség-

növelı támogatása (4.982 E Ft), 
3. az önkormányzat létszámcsökkentési döntései egyszeri többletkiadásainak 

ellentételezésére biztosított (113.311 E Ft), 
4. az alapfokú mővészetoktatás támogatása (6.307 E Ft), 
5. az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása (5.878 E Ft), 
6. közoktatás-fejlesztési célok támogatása (16.582 E Ft), 
7. 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (299.145 E Ft) 
8. esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás (150 E Ft) 

 
• A normatív, kötött felhasználású támogatások összege 63.496 E Ft, mely tartalmazza a 

pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi (6.163 E Ft), a megyei 
közalapítványok szakmai tevékenysége (30.256 E Ft), a pedagógiai szakszolgálat (23.120 
E Ft), a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (3.957 E Ft) összegét. 
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Egyéb bevételek 
 
Az intézményi mőködési bevételek összességében kedvezıen, az eredeti elıirányzatot 8,3 %-
kal meghaladóan teljesültek. Intézményenként viszont nagyon változó ez az arány.  Több 
olyan intézmény van, ahol bevételi elmaradás mutatkozott, amit fıként az étkezést 
igénybevevık számának csökkenése okozott. Önkormányzati szinten a kamat bevétel 386.072 
E  Ft,  az elızı évhez képest növekedett.. 
 
Az önkormányzat sajátos mőködési bevétele a személyi jövedelemadó részesedés és az 
illetékbevétel. Éves szinten 2.016.659 E Ft illetékbevétel teljesült, ami az eredeti 
elıirányzathoz viszonyítva 116.659 E Ft-tal nıtt.. 
 
A társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz a kórház mőködési kiadásainak fedezete, melyet 
az OEP közvetlenül az intézménynek utalt át. Az e címen kapott 6.059.573 E Ft 110,6 %-nak 
felel meg. A támogatás folyósítása az intézmény tényleges teljesítménye alapján történik, 
vagyis a többletbevételt a betegellátás teljesítmény többlete eredményezte. 
 
A finanszírozási bevételek 5.366.700 E Ft-ra teljesültek, ami a módosított elıirányzat 96,1  
%-a. Az elmaradás teljes egészében a hitel bevételeinél keletkezett. 2008. év során az 
önkormányzat likviditási egyensúlyának biztosításához folyószámlahitel felvételére került sor. 
Az év közben felvett és visszafizetett hitelek összege a nettósítás szabálya alapján nem kerül 
bele a pénzforgalmi beszámolóba, így abban csak a december 31-ei állomány szerepel, mint 
felvett hitel. Felhalmozási célú hitel igénybevételére a Zöld Fenyı Idısek Otthona ingatlan-
beruházáshoz 366.700 E Ft összegben került sor. 
 
A 2007. évi pénzmaradvány igénybe vétele 894.428 E Ft volt, ami azt jelenti, hogy a 
jóváhagyott pénzmaradványból 19.303 E Ft nem került felhasználásra 2008. évben. 
 
 
2. Felhalmozási célú bevételek 
 
A fejlesztési célú állami támogatások együttesen 426.375 E Ft-ra teljesültek, ami a 
módosított elıirányzat 92,3 %-a,  104.112 E Ft-tal kevesebb, mint az elızı évi teljesítés. 
a./ A Pszichiátriai Betegek Otthona építésére kapott címzett támogatás összege 2008. évben 
16.826 E Ft volt, ami a módosított elıirányzat 100,0 %-a.  
b./ A Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola rekonstrukciójára kapott címzett támogatás 
összege 2008. évben 404.449 E Ft, ami a módosított elıirányzat 92,3 %-a. 
c./ A céljellegő decentralizált támogatás lehívására az esztergomi Pszichiátriai Betegek 
Otthona építése esetében került sor, mely összeg 5.100 E Ft volt, ez a módosított elıirányzat 
71,8 %-a. 
 
A tárgyi eszközök értékesítése jellemzıen az önkormányzati hivatalnál fordult elı. Az 
intézmények esetében feleslegessé vált eszközök eladására került sor. 
A Hivatal esetében az eredeti elıirányzathoz képest 28,8 %-ra teljesült. A Szent Borbála 
Kórház I. telephelye, valamint a Tata, Diófa utcai ingatlan értékesítése többszöri hirdetés 
ellenére nem következett be.  
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III. 

 
KIADÁSOK ALAKULÁSA 

 
Az önkormányzat 2008. évi összes kiadása 17.436.706 E Ft volt, ami a módosított elıirányzat 
81,0 %-a, és a 2007. évi teljesítésnél 5,6 %-kal alacsonyabb. 
 
A költségvetési pénzforgalmi kiadásokra 2008. évben 16.050.547 E Ft-ot fordítottunk, ebbıl 
a mőködési kiadások 14.235.891 E Ft-ra (98,9 %-ra), a felhalmozási kiadások 1.814.656 E Ft-
ra (50,0 %-ra) teljesültek. 
 
A mőködési költségvetési kiadások 64,03 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki. 
Együttes összegük 9.118.643 E Ft, ami 258.527 E Ft-os (2,8 %-os) csökkenést jelent 2007. 
évhez képest. A személyi juttatások az eredeti elıirányzathoz képest 111,6 %-ra teljesültek, 
azonban a módosított elıirányzatnak csak 97,1 %-a. Egy-egy intézmény esetében fordult elı, 
hogy a módosított elıirányzatot meghaladóan fizetett ki személyi juttatásokat, de a túllépés 
nem volt jelentıs mértékő. Jelentıs megtakarítás jelentkezett a Szent Borbála Kórház (5,5 %) 
esetében. Ugyanez elmondható a munkaadót terhelı járulékokról is, amelyek összességében 
2.188.135 E Ft-ra teljesültek, és az eredeti elıirányzatot 10,5 %-kal haladták meg, a 
módosított elıirányzattól 3,9 %-kal maradtak el, az elızı évhez képest a csökkenés 3,6 % 
volt. 
 
A dologi kiadások 2008. évben 4.599.606 E Ft-ra teljesültek, ami a módosított elıirányzat 
102,0 %-a és mintegy 8,0 %-kal haladja meg az elızı évi teljesítést. Az intézmények közül a 
Középfokú Kollégium, Komárom (11,1 %), a Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai 
Szakközépiskola, Komárom (17,5 %) az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, 
Dorog (32,1 %) esetében tapasztalható a módosított elıirányzat alulteljesítése. A Hegyháti 
Alajos Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Kömlıd 
(9,5 %), a Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Községfejlesztı 
Szakiskola, Komárom esetében tapasztalható a módosított elıirányzat túllépése. 
 
A mőködési célú pénzeszközök átadása 93,4 %-ban az Önkormányzati Hivatal 
gazdálkodásában realizálódott. Ez elsısorban a törvényi elıírásnak megfelelıen a megyei 
közalapítvány támogatása címén kapott állami támogatás (30.256 E Ft) továbbadását, a 
különbözı keretekbıl nyújtott mőködési célú pénzeszköz átadást, valamint a társulási 
megállapodások alapján a települési önkormányzatok fenntartásában lévı intézmények 
finanszírozását (293.004 E Ft) tartalmazza. 
 
Torzítva jelenik meg az intézményi költségvetésekben az évközi intézmény 
megszüntetésekkel kapcsolatos könyvelés technikai lebonyolítások miatt a pénzmaradvány 
elvonás soron szereplı 103.022 E Ft, mivel tényleges elvonásra 28.498 E Ft került.  
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai 58.524 E Ft teljesítési összege 81,6 %-a a módosított 
elıirányzatnak, és közel 25,3 %-kal alacsonyabb az elızı évi teljesítésnél. 
 
A felhalmozási költségvetési pénzforgalom 1.814.656 (50,0 %). A kiadások részben 
különféle támogatások (címzett támogatás, CÉDE, TRFC, minisztériumi támogatások) 
felhasználásával, részben saját forrásból valósultak meg. 
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• A címzett támogatásból megvalósuló  

Pszichiátriai Betegek Otthona beruházása befejezıdött. Az elızı 2007. évi címzett 
támogatás maradványának felhasználásával 22.450 E Ft került kifizetésre 2008. évben. Az 
összeg aktiválása is megtörtént. A felhasználatlan címzett maradványról 3.148.587 Ft-ról 
közgyőlési döntés alapján az önkormányzat hivatalosan lemondott. 
A Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola rekonstrukciója is folytatódott. A tárgyévi, 
valamint az elızı évi címzett támogatás maradványának felhasználásával 593.779 E Ft 
került kifizetésre 2008. évben. 

 
Az esztergomi Zöld Fenyı Idısek Otthona ingatlan beruházás folytatódott. A keret 2008. évi 
felhalmozási kiadása 395.776 E Ft volt, melybıl 328.800 E Ft a vételár tárgyévre esı része. A 
mőszaki átadás 2009. évre húzódik át.  
 
A felújítási keret felhasználására egyrészt az elıirányzatok – a költségvetési rendelet 
módosításával - intézmények számára történı átadásával, másrészt az elvégzett felújítások 
közvetlen finanszírozásával került sor. A felújítási keretbıl összesen 7.680 E Ft 
felhasználására az elvégzett felújítások közvetlen finanszírozásával került sor. A Hegyháti 
Alajos Általános Iskola és Diákotthon hidegvíz vezeték felújításának kivitelezése 2.996 E Ft, 
a Levéltár tetıfelújítása 4.206 E Ft, valamint a Fogyatékosok Otthona liftakna tervezési 
költségei 478 E Ft értékben teljesültek. 
 
Saját forrásból valósult meg az önkormányzati hivatal korszerősítése, amely a 
világítótestek bérleti díja, a különféle számítástechnikai eszközök és egy lamináló gép 
beszerzési költsége, másrészt az elızı évek szerzıdéseibıl származó átalányköltségek, 
számítógépek programok frissítési kiadásai kerültek kifizetésre.  
 
Az intézményi beruházások forrását pályázaton elnyert, illetve szakképzési hozzájárulásként 
kapott pénzeszközök képezték, melyeket zömében szakmai és számítástechnikai eszközök 
vásárlására fordítottak. 2008. évben a vállalkozások összességében 158.598 E Ft-tal 
támogatták intézményeink fejlesztési kiadásait. 
 
A felhalmozási célú forrásátadások elıirányzatából a megye települési önkormányzatainak 
7.622 E Ft visszatérítendı támogatás került kifizetésre, fejlesztési célú pályázatok önrészének 
biztosításához. 

 

 

IV. 

ÉRTÉKPAPÍR- ÉS HITELM ŐVELETEK ALAKULÁSA 
 
A felhalmozási hitelek törlesztésére 41.509 E Ft-ot fordítottunk. A 2008. évi mérlegben a 
2005. és 2006. évi gépjármő beszerzésekhez igénybe vett hosszú lejáratú hitel állománya, 
valamint az MFB Önkormányzati infrastruktúra-fejlesztési hitel szerepel.  
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Az 1992. évi gázberuházásokhoz az önkormányzat, települési önkormányzatokkal összefogva 
kölcsönt nyújtott a MOL Rt.-nek, illetve ezekhez a beruházásokhoz kapcsolódóan a megyei 
önkormányzat más önkormányzatoknak is adott kölcsönt. Ennek 2008. évi törlesztése a 
kölcsön visszafizetésbıl származó bevétel, az ebbıl a települési önkormányzatokat megilletı 
rész továbbutalása a kiadások között jelenik meg. 
 

V. 

VAGYON ALAKULÁSA  
 
A mérleget (eszközök és források alakulása), egyes kiemelt eszközök körében a 
leltárállapotot, az eszközök felsorolását „AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON LELTÁRA” 
címő tájékoztató füzet tartalmazza. A törzsvagyon körébe tartozó eszközök, illetve a 
részesedések változását a 3., 4. és 6. táblák részletesen bemutatják. 2008. évben az önálló 
helyrajzi számmal rendelkezı, megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok száma 70 db, 
nyilvántartási bruttó értéke 9.974.638 E Ft. A Szent Borbála Kórház (Tatabánya) tartja 
nyilván vagyonkezelési szerzıdés alapján a 2153/2 helyrajzi számon a gyógyintézetet és 
fürdıt 32.103 E Ft értékben. 
 
A részesedések között – leszámítva a gyakorlatilag értéktelen Erste-részvényeket – kizárólag 
jövedelmet nem biztosító közhasznú társasági érdekeltségeket tartunk nyilván (Monostori 
Erıd Hadkultúra Kht.). Ezen jogi személyiségő mőködési forma is kifutó: a kht-t 2009. június 
30-áig, a társasági szerzıdés módosításával non-profit korlátolt felelısségő társasággá kell 
átalakítani, vagy jogutód nélkül meg kell szüntetni (ez utóbbi esetben legfeljebb az 
alapításkori törzsbetét kerülhet vissza, a felhalmozott vagyont – amely a pályázati források 
igénybevétele miatt igen jelentıs – a társasági szerzıdésben szereplı közcélra kell átadni). 
 
Az ingatlanok értéke 2008. évben 260.902 E Ft-tal csökkent az elızı évi záró állományhoz 
képest. A tatabányai GSZSZ tulajdonába került az Esztergom 19271, 19272 helyrajzi számú 
ingatlan. Tata várossal történt csereszerzıdés keretében a tulajdonunkba került 1378/3/6 
helyrajzi számú ingatlan, illetve átadtuk a 2984/4 helyrajzi számú mőemlék megjelöléső 
Vaszary villát. Az önkormányzat árverés útján megvásárolta az ácsi 0422/5 helyrajzi számú 
mezıgazdasági területet. Ugyanakkor értékesítettük a Tata 4139 helyrajzi számú, Tata 
Tulipán u. 7. szám alatt található üdülıt, Oroszlány 553/24/A/6 helyrajzi számú Rákóczi 
Ferenc u. 72. szám alatt található irodát, Komárom 815/2 helyrajzi számú ingatlant, 
Tatabánya 2150/6, 2150/7, 2150/8 helyrajzi számú garázsépületeket. 
 
A követelések állománya intézmények esetében fıként az alaptevékenységbıl eredı térítési 
díjakból, valamint a vevı hátralékokból áll, amely összességében az elızı évhez képest 16,7 
%-kal csökkent. Az összes követelés 40.205 E Ft, lejárt határidejő követelés 17.382 E Ft. 
 
A kötelezettségek állománya intézményeknél fıképp a szállítói tartozásállományt 
tartalmazza, ez összesen, kórház nélkül 73.691 E Ft, ami a nyitó állományhoz képest 38.790 E 
Ft-tal több. A kötelezettségek között jelenik meg a térítési díjak túlfizetése, ami elsısorban a 
szociális intézményi körre jellemzı. A lejárt szállítói tartozás összege 37.073 E Ft. Az 
önkormányzati hivatal esetében a szállítói tartozásállomány (52.412 E Ft) 68.959 E Ft-tal 
csökkent az elızı évhez képest. Az egyéb kötelezettség a hitel- és kölcsöntörlesztésbıl ered.  
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A megyei önkormányzat és intézményei közül 2008. évben az alaptevékenységen kívül 
vállalkozási tevékenységet a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény végzett. 
 
A fıjegyzı beszámolt a közgyőlésnek a 2008. évi belsı- és fenntartói ellenırzési 
tevékenységrıl és a FEUVE tevékenységrıl az intézmények és az önkormányzati hivatal 
vonatkozásában is. A közgyőlés a 49/2009. (III.26.) és az 50/2009. (III.26. számú közgyőlési 
határozatokban fogadta el az ellenırzési jelentéseket. 
 
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 40. § (11) bekezdésében foglaltak 
szerint az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett.  
 
 
A megyei önkormányzatnak 2008. év során nem volt PHARE, ISPA, SAPARD, világbanki és 
egyéb segélyprogramból érkezett pénzeszköze.  
 
 
Az intézmények adatszolgáltatása alapján 2008. évben nem éltek saját hatáskörben követelés 
elengedésével. A Szent Borbála Kórház esetében a behajthatatlan követelések összege 
1.918.410 Ft, amelynek törlését kérik a Közgyőléstıl. A követelésállomány a következı 
tételekbıl áll:  
 

Megnevezés Összeg (Ft-ban) 
Külföldi betegellátás 1 612 915 
Detox, látlelet 57 000 
Ügyvédi állásfoglalások 156 209 
Bakonyi Ágnes újságos pavilon bérleti díj 62 864 
Színházjegy szponzori támogatás 10 000 
Telefondíj 9 214 
Zárójelentés másolás 1 154 
Garzon lakás, munkaruha tartozás 9 054 
Összesen: 1 918 410 
 
A táblázatban szereplı tételek esetében a behajtásra tett kísérletek sikertelensége indokolja a 
követelés törlését. Több esetben – a SIGMA Követeléskezelı Zrt-nek átadott ügyeknél is - az 
adós tartózkodási helyének ismerete hiányában a behajtás kezdeményezése is akadályba 
ütközött.  
 
Javaslom Tisztelt Közgyőlésnek, hogy a Szent Borbála kérelmére 1.918.410 Ft követelés 
törlését engedélyezze. 
 
 
 
2008. évben alapítványoknak átadott pénzeszközök: 
 
- A törvényi elıírásnak megfelelıen a körzeti, térségi feladatellátás címén kapott állami 
támogatást az önkormányzat továbbadta a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért 
Közalapítványnak (30.256 E Ft). 
 
- Egyéb feladatok ellátására a következı alapítványok kaptak támogatást: 
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Döntés száma Alapítvány megnevezése  Cél Összeg (E Ft) 

     4/2008. (I.31.) 
Kisebbségekért-Pro Minoritate 
Alapítvány          

2008. évi Csángó Bál és Fesztivál 
támogatás 100  

  78/2008. (V.22.) 
Kárpátaljai Magyar Fıiskoláért 

Alapítvány 
Fıiskola egy tantermének felújítása 250  

99/2008. (VI.26.) Juniorka Alapítvány "Bátor Tábor" támogatása 50  
100/2008.   
(VI.26.) 

PANNON-KAPOCS Alapítvány 
Bábolnai gyermek- és ifjúsági 
labdarúgás utánpótlás nevelés 50  

      146/2008. 
(VIII.28.) 

Psyche Közhasznú Alapítvány        
2. Nemzetközi Workshop program 
megrendezéséhez támogatás 30  

  227/2008. 
(X.30.) 

KEM Tehetséggondozó és 
Léleksegítı Alapítvány   

Fogyatékossággal  Élı Amatır 
Elıadók  IX. Országos Kulturális 
Fesztilváljának támogatása 30  

37/2008. (III.27.)  Sportért, Sportolókért Alapítvány 
Olimpikonok támogatása 400 

52/2008. (IV.24.)  Sportért, Sportolókért Alapítvány 
Olimpikonok támogatása 200  

 
A megyei önkormányzat részesedéseinek csoportosítása a részesedés mértéke szerint 
(adatok E Ft-ban) 
 

  Részesedés 
Megnevezés A társaság 

jegyzett t ıkéje 
Névértéken Nyilvántartási értéken 

100 %-os        
Zöld Fenyı 
Ingatlanforgalmazó és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelısségő Társaság, 
Esztergom 3 000  3 000   3 693 
75 %-on felüli       
nincs       
50 %-on felüli       
nincs       
25 %-on felüli        
nincs       
25 % alatti       

Monostori Erıd Hadkultúra 
Központ Kht. Komárom 23 400 1 000 1 000 
Erste Bank Hungary Rt       
(Postabank utóda) 15 210 000 0,7 0,7 
 
 
Az önkormányzat számviteli politikája a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény, az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) számú Kormányrendelet, valamint az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) számú 
Kormányrendelet elıírásai alapján készült. 
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VI. 
 

AZ INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE 
 
 
A Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet gazdálkodási körébıl a 310/2007. (XI.29.) 
önkormányzati rendeletnek megfelelıen 2008. január 1-jétıl kikerült a részben önálló 
intézmények gazdálkodása. Év közben vették át a volt megyei ÁNTSZ (Tatabánya, Erdész u. 
5-7.), valamint az esztergomi Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthonát (Esztergom, Simon J. 
u. 128.) vagyonkezelésre.  
Az alaptevékenység szolgáltatási díjbevételeinek jelentıs része a komáromi üdülı 
mőködtetésébıl teljesült. 2008. évben a hivatal elsı emeleti férfi és nıi vizesblokk 
rekonstrukciójára került sor 8.456 E Ft összegben.  
A bevételek 99,2 %-ra, a kiadások összességében 109,8 %-ra teljesültek. 

 
A Középfokú Kollégium dolgozói létszáma az intézményi racionalizálás következtében 2008. 
szeptember 1-jétıl 23 fırıl 19 fıre csökkent. 
Az ellátási díjbevételnél jelentıs (27,9%) elmaradás tapasztalható, melyre egyrészt a 
tanulólétszám csökkenése, másrészt az étkezések lemondása a magyarázat. 
Mőködési célra 1.587 E Ft-támogatást kapott, melyet Komárom Város Polgármesteri Hivatala 
biztosított melegétel utalvány és üdülési csekk vásárlására. 
2008. szeptember 1-jétıl az intézmény ellátja a KEMÖ Móra F. Általános Iskola, Szakiskola, 
Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Speciális Szakiskola gazdasági feladatait is.  

 
A Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és 
Kollégiumban a zsúfoltság miatt nagy a tantermek igénybevétele. Az iskola épületében az 
ablakok cseréje folyamatban van. A tornatermi tetı beázik, a színpad feletti mennyezet 
vakolata leomlott. A sütı tanmőhely öltözıjét és mosdóját szakképzési hozzájárulásból 
felújították. A szaktanári ellátottság – a kertész álláskeret megszüntetését kivéve – megfelelı.  
Több egyéni és csoport tanulmányi versenyen sikeresen vettek részt a diákok. Az 
intézménynél egymást követték a külsı és belsı vizsgálatok. Eötvös Gimnázium feladat 
kiszervezése miatt az Eötvös Szakközépiskola a Jávorka Sándor Szakközépiskola részben 
önálló intézménye lett. Ebben az évben elkezdıdött az Európai Uniós pályázattal elnyert új 
épületszárny tervezése és ennek engedélyeztetési eljárása, amit a fenntartó finanszíroz. A 
gazdálkodás sajátosságából adódóan csak a második félévben realizálódtak a bevételek. A 
sütı tanmőhely tevékenysége biztosította a napi likviditási gondok megoldását. A kollégium 
kihasználtsága csökkent, amit a korábbi bérbevevık (tradicionális táborok) jelzése alapján az 
étkezés kiszervezése miatti minıségromlás okozott. Összességében a bevételek 103,71 %-ra 
teljesültek. A növénytermesztés 118,16 %-a, és a sütı tanmőhely 108,51 %-a kompenzálta az 
állattenyésztés 81,96 %-os alulteljesítését. A 3.786 E Ft-tal túlteljesített tanfolyami bevételbıl 
1.060 E Ft a 2009. évre áthúzódó feladatellátás fedezete. A tanulók is sokszor panaszkodnak 
az ételek minısége miatt, ezért az intézményi ellátás díja 89,49 %-ra teljesült. A 
támogatásértékő bevételeknél könyvelték a Földalapú támogatás decemberben kiutalt 
összegét. A vagyon növekedését az átvett részben önálló intézmény vagyon értékének átvétele 
okozza. 
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A Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola a 2008/2009-es tanévben 
a jelentkezık alacsony száma miatt nem tudott indítani 13-14. évfolyamot. Kiemelt 
feladatként kezelik az iskolai informatikai hálózat állandó fejlesztését. A dorogi 
önkormányzat segítségével a tornaterem és kondicionáló terem padlózatát felújították, 
valamint kicserélték az udvari vízvezetékben eltört csöveket. Többletbevételük terhére 
felújították a mellékhelyiségeket. Az intézmény bevételei 97,9, %-ra, kiadásai 94,0 %-ra 
teljesültek. Többlet bevétele keletkezett szolgáltatás díjbevételnél az ECDL vizsgák 
szervezésébıl, bérleti díjbevételnél 2 tanterem bérbeadásából. A tervezett szakképzési 
pénzeszközök átvétele nem teljesült, mivel a vállalkozások által az intézményeknek 
közvetlenül juttatott szakképzési hozzájárulások befizetéseit csak szeptember1-jéig 
fogadhatták az intézmények. Kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok elıirányzatát 
minimálisan túllépték helyettesítések miatt. Dologi kiadásaiknál megtakarítás mutatkozik a 
takarékos gazdálkodás következtében. Az elıirányzathoz képest jelentıs maradvány a 
beruházásoknál jelentkezik a szakképzési pénzeszközök átvételének alacsony teljesülése 
miatt.    
 
Az Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium átadásra került 2008. 
szeptember 1-jével a Tatai Városkapu Közmővelıdési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és 
Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaságnak. 
Bevételi és kiadási elıirányzatait a teljesítés adataihoz igazítottuk.  

 
Az Eötvös József Szakközépiskolában a feladatátadás miatt az Eötvös József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium kivált intézménybıl a létszámleépítések miatt megszőnt 
munkaviszonyú dolgozók felmentési illetményét és végkielégítését is a megmaradt 
intézményen keresztül fizetjük. Ez áthúzódik 2009-re is. A szakképzésen kívül a megszőnt 
Pedagógiai Intézettıl átvett TIOK pályázat elszámolása is az intézmény feladata. A 
legnagyobb gondot ennek a dokumentációs anyagnak az ırzése, kezelése jelentett. 
 
A Bottyán J. Mőszaki Szakközépiskola épületének címzett támogatásból megvalósuló 
rekonstrukciója 2008. év végére befejezıdött. Bevételei 98,7 %-ra, kiadásai 98,6 %-ra 
teljesültek. Az intézményi ellátási díj eredeti elıirányzatát jelentısen csökkenteni kellett, mert 
a menzai étkezést csak 3 fı vette igénybe. A minimálisra csökkentett módosított 
elıirányzathoz képest mutatkozik többletbevétel. A bérleti díjbevételt a tornaterem 
hasznosításával a vártnál jobban tudták teljesíteni. Szintén többletbevétel keletkezett az 
államháztartáson kívülrıl mőködésre átvett pénzeszközöknél a szakképzési pénzeszközök 
mőködési célra fordítható része miatt, ugyanakkor a felhalmozási célra átvett szakképzési 
hozzájárulások teljesülése elmaradt a módosított elıirányzathoz képest a szakképzés 
rendszerének változása következtében. Kiadásai oldalon a személyi juttatások, és járulékok 
esetében megtakarítás mutatkozik 1 fı pedagógus tartós betegsége miatt. A dologi 
kiadásoknál az elıirányzat túllépésének oka a Pézsa Sportcsarnoknak fizetendı bérleti díjak. 
Beruházási elıirányzatukat számítástechnikai, informatikai eszközfejlesztésre használták.   

 
A Jókai Mór Gimnázium és Szakképzı Iskola 2008. szeptember 1-jével átadásra került 
Komárom Város Önkormányzata részére. Ezen idıpontig ellátta a KEMÖ Móra Ferenc 
Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Speciális Szakiskola 
gazdasági feladatait is. Komárom Város Önkormányzata az idei évben is támogatta az 
intézmény dolgozóit melegétel utalvány és üdülési csekk formájában, továbbá támogatta 
egyéb rendezvények megvalósulását is. A 2007. évi pénzmaradvány felhasználása az elsı 
félévben megtörtént, beruházás és felújítás ezen idıszakban nem volt.  
Bevételei és kiadásai az idıarányosnak megfelelıen alakultak.  
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A Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskola tanulólétszáma október 1-
jén 312 fı, engedélyezett álláshelye 30 fı volt. Bevételeit a módosított elıirányzathoz képest 
túlteljesítette. A legjelentısebb a szolgáltatások ellenértékének 118,2 %-os teljesítése, 
melynek oka, hogy az ECDL vizsgadíj bevételt nem tartalmazza az elıirányzat. A 
szolgáltatások díjbevétele 118 %-ra, míg a bérleti díj bevétel 140 %-ra teljesült. Mőködési 
célra az intézmény összességében 6.986 E Ft-ot kapott, melybıl Komárom Város 
Polgármesteri Hivatala 6.401 E Ft-ot étkezési és üdülési csekk vásárlására adott. Felhalmozási 
célra kapott támogatást (7.147 E Ft) egy részét szakmai géppark korszerősítésére fordította. A 
2008. évi kiadási elıirányzatát a személyi juttatások és munkaadót terhelı juttatások 
tekintetében 0,3 %-kal lépte túl, míg a dologi kiadások 82,5 %-ra teljesültek. Beruházási 
kiadásokra 14.046 E Ft-ot fordított az intézmény, melybıl 1 tantermet Apple iMac 
számítógépekkel szerelt fel.  
 
Kultsár István Szakközépiskola tanulólétszáma 2008. októberében 412 fı volt, mely 24 fıs 
létszámnövekedést jelent a 2007. évhez képest. 2008-ban új szakmacsoport indult, melynek 
tárgyi feltételeit a szakképzési hozzájárulásból biztosította az iskola. Az intézmény bevételeit 
a kamatbevételek kivételével az elıirányzathoz képest túlteljesítette. Jelentıs (45,7 %-os) a 
túlteljesítés a szolgáltatás díjbevételénél, de 14,4 %-os a túlteljesítés az intézményi ellátási 
díjbevételnél is. Az intézménynek Komárom Város Polgármesteri Hivatala 2008-ban is 
biztosította az üdülési- és étkezési hozzájárulás fedezetét. A kiadási oldalon a személyi 
juttatások és járulékai 103,5 %-ban túlteljesültek. A dologi kiadások túllépése csak igen 
minimális (1,5 %), mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhetı. Az ellátottak pénzbeli 
juttatása pozitív maradványt mutat, mely annak következménye, hogy a Camenius pályázat 
keretein belül elnyert 3.444 E Ft nem került teljes egészében felhasználásra, mivel a program 
2010. júniusáig tart. Az intézmény beruházási- és felújítási kiadása 5.668 E Ft volt. 
 
 
Alapy Gáspár Szakiskola és Szakközépiskola a 2007/2008-as tanévet 473 tanulóval indította, 
ami 17 osztályt, illetve 37 szakcsoportot jelent. Az engedélyezett álláshelyek száma 53 fı 
volt. 4 fı folytatja tanulmányait a pedagógus továbbképzés keretén belül. Az intézményben az 
egyes tantárgyak és a szakmai gyakorlat terén is a tárgyi feltételek jók, a kisebb 
hiányosságokat, és az elavult eszközöket folyamatosan pótolják. A 2008. évi bevételek 
túlteljesítése az almásfüzitıi tanmőhely megszüntetése kapcsán kiselejtezésre került eszközök 
értékesítésébıl adódott. Mőködési célra az intézmény összességében 12.261 E Ft-ot kapott, 
melybıl Komárom Város Polgármesteri Hivatala 11.289 E Ft-ot melegétel utalvány és üdülési 
csekk vásárlására biztosított. Az intézmény 2008. évben a vállalkozásoktól 19.461 E Ft 
szakképzési támogatást kapott. A kiadások tekintetében a személyi juttatások teljesítése 105,0 
%-ra teljesültek, mely a távolléti díj és a betegállomány magas összegébıl adódott. A 
munkaadókat terhelı járulékok 97,5 %-ra teljesültek, míg a dologi kiadásoknál 10,1 %-os 
túlteljesítés mutatkozik. Az intézmény 2008. évben 26.990 E Ft-ot fordított beruházásra és 
felújításra, melynek forrása a szakképzési hozzájárulás volt. 
 
A Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola bevételei 101,4 %-ra, kiadásai 93,6 %-ra 
teljesültek. Némi többletbevétel keletkezett az intézményi ellátási díjnál, mivel a módosított 
elıirányzathoz képest több diák vette igénybe az étkezést. Az áfa bevételek növekedését 
eredményezte a továbbszámlázott közüzemi díjak bevételének kedvezı alakulása. A 
mőködési célú támogatásértékő bevételeik jelentısen túlteljesültek az elıirányzathoz képest. 
2008 decemberében érkezett a Széchenyi Egyetem nagy összegő hozzájárulása a 
mérnökasszisztens képzéshez. Tárgyi eszközértékesítésbıl többletbevételre tett szert az 
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intézmény a nullára leírt konyhai és egyéb eszközök értékesítésével. Kiadási oldalon a 
személyi juttatások és járulékok esetében az elıirányzat túllépésének oka, hogy az intézmény 
költségvetése nem tartalmazott elıirányzatot a 2007. év végi felmentésekkel kapcsolatos 
áthúzódó kifizetésekre. A dologi kiadásoknál maradvány mutatkozik a módosított 
elıirányzathoz képest az intézményi takarékos gazdálkodás következtében. Felhalmozási 
kiadások keretében folytatódott a gyakorlati képzés helyiségeinek felújítása, illetve beruházás 
keretében új gépkocsit vásárolt az intézmény, valamint folytatták a szakmai oktatáshoz 
szükséges eszközök beszerzését. A beruházások teljesülése alacsony, a szakképzési 
hozzájárulás jelentıs része pénzmaradványként jelenik meg az intézménynél.  
 
Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény a Zsigmondy Vilmos Gimnázium 
részben önálló intézménye. Bevételei 100,1 %-ra, kiadásai 100,0 %-ra teljesültek a 2008. 
decemberi rendeletmódosításnál adott  pótelıirányzatnak köszönhetıen. Bevételei a 
módosított elıirányzatnak megfelelıen alakultak, csak a kis összeget képviselı kamatbevétele 
teljesült a vártnál jobban.  Kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok esetében a 
jelentıs mértékő 2008. decemberi pótfinanszírozás ellenére is kevésnek bizonyult az 
elıirányzat a csolnoki tagiskola költségei miatt (a 2008. évi költségvetés tervezésénél a 2007. 
év eredeti elıirányzat adatait vettük alapul, ez pedig még nem tartalmazta a 2007. augusztus 
1-jével az intézmény tagiskolájaként mőködı csolnoki tagozat költségeit). A dologi 
kiadásoknál maradvány mutatkozik, a pályázatokon elnyert összegekbıl a szakmai mőködést 
biztosítani tudták. Az önkormányzat által benyújtott eszközfejlesztési pályázaton elnyert 
összeget hangszervásárlásra, illetve hangszerjavításra fordították.   
  
A Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény szintén a Zsigmondy Vilmos 
Gimnázium részben önálló intézménye. Bevételei és kiadásai is 97,4 %-ra teljesültek. Az 
intézményi ellátási díj teljesülése elmaradt az elıirányzathoz képest. Ennek oka, hogy a 
tervezésnél minden tanuló térítési díja 100,0 %-ban került megtervezésre, mivel ekkor még 
nem volt ismert, hogy a hátrányos helyzető tanulók közül jegyzıi igazolás alapján ki mentesül 
alanyi jogon a térítési díj fizetése alól. Kiadási oldalon a dologi kiadásainál megtakarítás 
mutatkozik az elıirányzathoz képest, aminek oka, hogy év végén jelentkezı szállítói 
tartozásának kifizetése áthúzódott 2009-re.  Az önkormányzat által benyújtott 
eszközfejlesztési pályázaton elnyert összeget hangszervásárlásra, illetve hangszerjavításra 
fordították. 
 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság és Nevelési Tanácsadó 
2008. január 1-jével került összevonásra. Bevételei 99,9 %-ra, kiadásai 99,8 %-ra teljesültek. 
A korai fejlesztés és a terápiás vizsgálatok egy részét megbízásos jogviszony keretében oldja 
meg. A dologi kiadások többségét még mindig az irodaszerek és a postaköltségek teszik ki, de 
mőködésük jellegébıl és a feladataik sajátosságából következıen a belföldi kiküldetések 
jelentısen megnıttek. 
 
 
A Szent Borbála Kórház meghatározó bevételi forrása 2008. évben is az Országos 
Egészségbiztosítási pénztár által havi két részletben folyósított mőködési támogatás, de 
emellett nem elhanyagolható összegő saját bevétellel is rendelkezik az intézmény. Bevételeik 
jellemzıen túlteljesültek az elıirányzathoz képest. Jelentıs összegő bevételhez jut az 
intézmény betegápolási díjból, rendelık, lakások bérleti díjából, étkezés befizetésbıl, más 
intézményeknek végzett egészségügyi szolgáltatások díjából. A kintlévıségek csökkentése 
érdekében havonta fizetési felszólításokat küldenek, saját hatáskörben a 100 E Ft alatti 
követelések leírása folyamatban van. Az intézmény költségvetése a növekvı OEP (Országos 
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Egészségbiztosítási Pénztár) támogatás ellenére minden évben magasabb pénzforgalmi 
kiadással zárt, amely az utóbbi idıben felgyorsult. A romló folyamat megállítása elsıdleges 
cél, megoldandók a súlyos finanszírozási, vele együtt egészségügyi ellátási problémák. Az 
intézmény megbízott menedzsment irányításával mőködik. A Megyei Közgyőlés megbízottja 
fokozott figyelmet fordít a gazdálkodásra, a megrendelések, szerzıdések jogosságára. 

 
 
A Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonban a gondozotti létszám év végén 516 
fı volt. A lakásotthoni ellátásban 32 üres férıhely volt. Az alkalmazotti létszám 18 fıvel lett 
kevesebb az év végére. Sokan elmentek az intézménybıl a 2008-as szerkezeti átalakítás és a 
várható 2009-es egyházi mőködtetésbe adás körül kialakult bizonytalanság miatt. A 
komáromi 4 ház infrastrukturális korszerősítésére 820 E Ft-ot használtak fel tervezésre. A 
fenntartó vis maior keretébıl elıirányzat átcsoportosítással fedezetet biztosított radiátorok 
cseréjére.  
 
A tatai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 2008. évi 
alapfeladat ellátása a megyei közgyőlés által jóváhagyott költségvetési támogatáson túl a saját 
bevételek növelésével zavartalan volt, de átgondolt gazdálkodást követelt meg. A dolgozói 
létszám nem, de a tanulói létszám nıtt az elızı évhez képest. Egyre sérültebb, magatartásilag 
nehezebben kezelhetı gyermekek, illetve szüleik kívánják igénybe venni az intézmény 
szolgáltatásait. A régi 4 fıs álláskeret helyett a gazdasági munkáinak elvégzéséhez jelenleg is 
3 fıs álláskeret biztosított. A könyvvizsgálói megállapítások szerint sem elegendı ez a 
létszám és a szakmai színvonal is elmarad az elvárttól.  A bevételek teljesítése összességében 
100,6 %-ra teljesült. Az intézményi ellátás díja és a mőködési célú pénzeszköz átvételek a 
módosított elıirányzathoz képest alulteljesültek.  
 
A Hegyháti Alajos Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 100 %-os 
kihasználtsággal látta el feladatait, amely az elızı évhez képest nıtt. Az alkalmazotti létszám 
82 fı, 1 fı álláshely betöltésére nem kapott az intézmény engedélyt. A vízhálózat teljes 
rekonstrukciójával, amit a fenntartó finanszírozott, megoldódott az indokolatlan vízelfolyás 
problémája. Szállítói tartozásai januárban kiegyenlítésre került. Pályázati pénzeszközbıl 
valósult meg a gyermekek nyaraltatása, rendezvények megszervezése. Saját bevételeik a 
tornaterem bérbeadásából és a szolgálati lakások lakbéreibıl keletkeztek. A szakképzési 
pénzeszközbıl traktor, kapáló- és takarítógép beszerzésére került sor. Követelések állományát 
a tanulói díjhátralékok teszik ki. Egyre nehezebb a behajtásuk, a rendszeres felszólítások 
ellenére sem sikerül. Az intézmény bevételei 103,1 %-ra, kiadási elıirányzatai 101,1 %-ra 
teljesültek.  
 
A Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı 
Szakiskola 2008. január 1-jétıl a Jókai Mór Gimnázium, majd 2008. szeptember 1-jétıl a 
Középfokú Kollégium részben önálló intézménye. A kiadásokat tekintve a dologi kiadásoknál 
az elıirányzatot 13.1 %-kal túlteljesítette, míg a személyi juttatások teljesítése az idıarányos 
mérték alatt van. Az intézmény a bevételeit pályázatokból, jelentıs összegő szakképzési 
hozzájárulásokból egészítette ki. A szakképzési támogatásból 14.769 E Ft-ot beruházásra 
fordított, melynek nagy része szakmai gépek, berendezések vásárlását biztosította. A 
mőködési költségvetési támogatás teljesítésének mértéke 99,5 %. A kiadások tekintetében a 
dologi kiadások, és az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése az idıarányos mérték alatt 
van. 
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A Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény 177 fı ellátottat gondoz, a kihasználtság 100 
%-os. A rehabilitációs részleg komplex akadálymentesítési munkálataira 19.945 E Ft 
támogatást nyert, s a részleg a megyében elsınek képes mozgáskorlátozott és egyéb 
korlátozottsággal élı értelmi fogyatékos fogadására. Az EGT és a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus keretében az intézmény rekonstrukciós pályázatával a pszichiátriai részleg 
felújítása mellett a mosoda, úthálózat, napkollektoros vízmelegítı rendszer és átmeneti 
gondozás feltételeinek megteremtése valósulhat meg, a megvalósítás határideje a terv szerint 
2009. december 31. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány pályázatán 
1.300 E Ft-ot nyert intézményi munkahelyi gyakorlat program bevezetésének támogatására a 
fogyatékos személyek piaci munkahelyre történı beilleszkedésének elısegítésére, 
támogatására. Ebbıl az összegbıl számítástechnikai eszközöket, valamint szoftvereket 
szereztek be. A bevételek 101,5 %-ra, a kiadások összességében 99,0 %-ra teljesültek. 
 
A Szent Rita Fogyatékosok Otthona 2009. január 1-jétıl, mint integrált szociális intézmény 
beleolvadt a Pszichiátriai Betegek Otthona intézménybe, ezért 2008. december 31-ével 
vagyonát átadta. Az intézmény 55 fı gondozott ápolását, gondozását, mentalhygienes 
ellátását, valamint a tanköteles korú lakók fejlesztı felkészítését maradéktalanul teljesítette. 
Bevételei és kiadásai 100,3 %-ra teljesültek. Az intézmény bevételeinek döntı hányadát 
kitevı ellátási díj bevételei némiképp elmaradnak az elıirányzathoz képest, oka a térítési díj 
hátralékok megnövekedése. A 2008. évi megemelt térítési díjak megállapítása elhúzódott. A 
2007. évi gondozási díj hátralékok rendezésre kerültek. Az alkalmazottak térítése a II. félévtıl 
igénybe vehetı étkezési hozzájárulás miatt a vártnál kedvezıbben alakult. A mőködési célú 
támogatásértékő bevételek is elıirányzat felett teljesültek a Munkaügyi Központtól 
közhasznúak foglalkoztatására átvett támogatás következtében. Kiadásai közül egyedül a 
felújításnál mutatkozik maradvány. A tornaterem parkettázását a Szent Vitus Alapítvány által 
nyújtott adomány összegénél kevesebbıl meg tudták oldani.  
 
A tokodaltárói Fogyatékosok Otthona 2009. január 1-jétıl, mint integrált szociális intézmény 
beleolvadt a Pszichiátriai Betegek Otthona intézménybe, ezért 2008. december 31-ével 
vagyonát átadta. Feladatellátásában elmaradás nem volt, férıhely kihasználtsága 100 %-os. 
Bevételei és kiadásai összességében 100,0 %-ra teljesültek. A Kölyök Kft. felé – 
megállapodás alapján -  kiszámlázott bérleti díj bevétel, valamint az egyéb intézményi 
bevételen belül a továbbszámlázott belföldi szolgáltatás bevétel (Kölyök Kft. felé rezsi 
felhasználás továbbszámlázása) alulteljesülést mutat. Kiadási oldalon a 2008. decemberi 
rendeletmódosításnál adott jelentıs összegő pótelıirányzatnak köszönhetıen nem lépte túl az 
elıirányzatait az intézmény. 
 
A Pszichiátriai Betegek Otthona 2009. január 1-jétıl, mint integrált szociális intézmény 
mőködik tovább, ezért 2008. december 31-ével átvette a Szent Rita Fogyatékosok Otthona, a 
tokodaltárói Fogyatékosok Otthona és az Esthajnal Idıskorúak Otthona vagyonát. Az 
intézmény 2008 januárjában kezdte meg az új épületben az elsı teljes évi mőködését.  Az 
üzemeltetési költségek tervezése bázis adat rendelkezésre állása nélkül történt, ezért jelentıs 
összegő pótelıirányzatra volt szüksége a megnıtt költségek fedezetére. Bevételei 96,9 %-ra, 
kiadásai 91,3 %-ra teljesültek.  Az intézményi térítési díjnál jelentıs bevétel elmaradás 
mutatkozik, mert a tervezés 100 %-ban történt, viszont a lakók nagy része jövedelmi 
helyzeténél fogva nem tudta megfizetni az elıírt térítési díjat.  Az általános részben a tervezett 
nappali ellátásra szánt 10 férıhely kihasználatlan maradt. Kiadási oldalon a személyi 
juttatások és járulékoknál mutatkozó megtakarítás annak tudható be, hogy az év közben 
elment szakképzett ápolók helyét nehezen tudják betölteni. A dologi kiadásoknál mutatkozó 
megtakarítás annak köszönhetı, hogy nagymértékben segítik az intézmény mőködését a  
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jelentıs adományok. Többek között a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól mintegy 3.000 E Ft 
értékben kaptak speciális és általános kötszereket, valamint textil méterárut, szintén 3.000 E 
Ft értékben elektromos betegágyat. A Pannon Pharma Rt. kb. 10.000 E Ft értékben 
gyógyszereket adományozott az intézménynek, a Szent Lázár alapítványtól élelmiszer 
konzerveket kaptak. 
 
Az Esthajnal Idıskorúak Otthona 2009. január 1-jétıl, mint integrált szociális intézmény 
beleolvadt a Pszichiátriai Betegek Otthona intézménybe, ezért 2008. december 31-ével 
vagyonát átadta. Közel 100 %-os kihasználtsággal mőködött. A szakmai feladatot ellátó 
munkatársak szakképzettségi aránya magas az intézményben. Bevételei és kiadásai 97,5 %-ra 
teljesültek. Saját bevételeik közül az alkalmazottak térítése teljesítése jelentısen elmarad az 
elıirányzattól, mert a tervezettnél jóval kevesebben vették igénybe az étkezést. A bérleti díj 
bevétel a büfé bérleti díja miatt alakult kedvezıen a tervhez képest. Az egyéb intézményi 
bevétel túlteljesülése a lakók telefondíj térítésével magyarázható. A mőködési célú 
támogatásértékő bevétel tartalmazza a Fechtinger Sándor Idıskorúak Otthona megszőnése 
miatti átvételt. Kiadásaikat a jelentıs összegő pótelıirányzatnak köszönhetıen nem lépték túl. 
A személyi juttatások a betegállományok miatt alulteljesültek, a dologi kiadásnál jelentkezı 
megtakarításnál közrejátszott, hogy nagy összegő szállítói tartozás kifizetése áthúzódott 2009-
re.  Felhalmozási kiadásaikon belül jelentıs tétel volt a személyfelvonón végrehajtott felújítás.  
 
A Feichtinger Sándor Idıskorúak Otthona 2008. október 31-ével beolvadt az Esthajnal 
Idıskorúak Otthonába, vagyonát és elıirányzatait átadta. Bevételeit és kiadásait a 
megszőnéskor a teljesítéshez igazította. Tárgyévben az intézmény engedélyezett férıhely 
száma 72 fı volt. Fenntartói utasítás alapján a gondozotti létszámot rövid idın belül 50 fıre 
kellett csökkentenie az intézménynek, amivel párhuzamosan a szakmai létszámot is 
folyamatosan csökkentették. Beruházás keretében mosógép és szárítógép beszerzésére került 
sor. 
 
A Kuny Domokos Megyei Múzeumnál sikeresek voltak a Reneszánsz Év tiszteletére 
megrendezésre kerülı, szakmai elismerést is kiváltó programok. A tatai múzeum 
rendezvényei közül a Mátyás országa címő idıszaki kiállításhoz kapcsolódó Reneszánsz 
Irodalmi Estek voltak sikeresek. 2008. január 1-jétıl Tatabánya Megyei Jogú Város 
fenntartásába került a Tatabányai Múzeum. A megyei közgyőlés által elfogadott 2008-2010. 
évi Múzeumfejlesztési terv alapján három osztály kialakítására került sor: 

• Társadalom- és Természettudományi Osztály, 
• Mőtárgyvédelmi, Közmővelıdési és Marketing Osztály, 
• Gazdasági és Üzemeltetési Osztály. 

A hatályos jogszabályok kötelezıen elıírják a régészeti szakhatósági feladatok ellátását, 
ehhez részben önálló munkakörként régészeti szakreferensi álláshelyet biztosítottak. 2008. 
január 1-jétıl betöltetlen a természettudományos múzeológus állás. A múzeum győjteményei 
közül európai hírő a paleobotanikai győjtemény. Ennek kezelésére az OKM csak 
természettudományi végzettségő alkalmazottat fogad el. Az elsı félévben nem volt szakirányú 
végzettséggel rendelkezı jelentkezı az állás betöltésére, a második félévben a pénzügyi 
megszorítások miatt nem hirdették meg. Az intézmény éves mőködéséhez a pénzügyi fedezet 
rendelkezésre állt. Az alaptevékenység szolgáltatás díjbevétele és a bérleti díjbevétel 9, az 
Egyéb intézményi bevételek 6 %-kal túlteljesültek. Belépıjegyekbıl, kiállítások 
szervezésébıl, régészeti feladatokból befolyt bevételekbıl finanszírozták ezek kiadásait is. Az 
államháztartáson belülrıl kiemelkedıen nagy összeget, 35.490 E Ft-ot a Nemzeti Kulturális 
Alaptól vettek át. Támogatást nyújtott még Tata (300 E Ft), Komárom (2.000 E Ft) és 
Tatabánya (15 E Ft) Önkormányzata. A Munkaügyi Központ Tatán 2 fı, Komáromban 1 fı 
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közhasznú foglalkoztatását támogatta. A személyi juttatások a módosított elıirányzathoz 
képest 8 %-kal alulteljesültek, mert a régészeti feltárásra betervezett összeget nem használták 
fel, tekintettel arra, hogy nem került elı „váratlan” régészeti lelıhely. 
Vagyon csökkenése a Tatabányai Múzeum városi fenntartásba adása miatt összesen 230.560 
E Ft, a Vaszary Villa a Tatai Önkormányzatnak végleges átadása miatt 18.293 E Ft, betörés 
miatt 368 E Ft, selejtezés miatt 2.473 E Ft értékben következett be. Növekedés csak vásárlás 
folytán, 7.914 E Ft összegben volt. 
A követeléseket a jogszabálynak megfelelıen, könyvvizsgálói egyeztetést követıen 
rendezték. A kisösszegőt nyilvántartásukból kivezették, a 2006. november 20-i fizetési 
határidejőt értékvesztésként elszámolták. 
 
A Megyei Levéltár az évente megrendezésre kerülı Komáromi Levéltáros Szakmai Napot 
nagy sikerrel bonyolította le. Tavaly elıször csatlakoztak a Múzeumok éjszakája 
rendezvényhez.  A levéltári célokra alkalmasabb épületek kialakítására intézkedési terv 
készült. Bevételei 99,1 %-ra, kiadásai 91,5 %-ra teljesültek. Jelentısebb többletbevételt az 
áru- és készletértékesítésnél a LIMES folyóirat értékesítésébıl értek el.  Kiadásaik közül a 
személyi juttatásoknál több kolléga hosszan tartó betegsége bérmegtakarítást eredményezett. 
A dologi kiadásoknál mutatkozó megtakarítás oka, hogy az év végén jelentkezı szállítói 
tartozások kifizetése áthúzódott 2009-re. A beruházásoknál a pályázati pénzeszközök egy 
része szintén 2009-ben kerül felhasználásra.  
 
A József Attila Megyei Könyvtár állománya 10.681 dokumentummal gyarapodott. A 
tervszerő állomány-apasztás, elhasználódás, valamint megtérített követelés miatt 5.516  
dokumentumot töröltek. 
A regisztrált olvasók, kölcsönzık és a kölcsönzött kötetek száma kis mértékben csökkent, 
emelkedett viszont az elektronikus látogatások, ezen belül az elektronikus katalógust 
használók száma.  A használóknak tanfolyamot szerveztek az internet, és az interneten 
elérhetı adatbázisok használatáról. Szolgáltatásaik színvonalát komolyan veszélyezteti a 
helyhiány és az elavult géppark. 
 
 

VII. 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KEZELÉSÉBEN LÉV İ PÉNZESZKÖZÖK 
 
Az önkormányzati hivatal kiadásai 2008. évben összességében 3.481.279 E Ft-ra teljesültek, 
ami a módosított elıirányzat 43,8 %-a, és a 2007. évi teljesítési adatnál 54,2 %-kal magasabb. 
A hivatal kiadásain belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelı járulékok aránya 
eltérıen az intézményektıl, mindössze 14,9 %. Mindkét kiadástípus közel 2,3, illetve 1,7 %-
kal az elıirányzat alatt teljesült, és szinte teljes egészében igazgatási feladatokkal 
(önkormányzati igazgatás, védelmi igazgatás, választások), valamint belsı keretekkel 
kapcsolatban merültek fel. 
A dologi kiadások összességében 92,4 %-ra teljesültek. A dologi kiadások között jelentkezik 
az adósságszolgálat teljesítése is, amely együttesen mintegy 0,6 %-kal haladja meg a 
módosított elıirányzat összegét. 
A mőködési célra átadott pénzeszközök közel 79,8 %-át teszi ki a kötelezıen átadandó 
források. Ilyen a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítványnak átutalt 
30.256 E Ft, amely összeget a központi költségvetés negyedéves ütemezésben folyósított az 
önkormányzat számára. A társulások támogatása a társulási szerzıdések szerinti részletekben 
került átutalásra az érintett intézményeknek. A teljesítés szinte minden esetben az elıirányzat 
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100 %-a. A további pénzeszközátadások testületi, illetve bizottsági döntések végrehajtásából 
következtek. 
A felhalmozási célra átadott támogatásértékő pénzeszközök teljesítése 169,8 %, de ezen belül 
8.719 E Ft-ra teljesült a munkáltatói lakáskölcsön folyósítása. Ennek forrása a korábban adott 
kölcsönök törlesztése. (A lakáskölcsönök pénzforgalma, egy erre a célra elkülönített 
bankszámlán történik, amelyrıl a befolyt törlesztések összegébıl kerülnek kiutalásra az újabb 
kölcsönök.) 
A beruházások 46,8 %-ra, a felújítások 8,5 %-ra teljesültek, együttesen a hivatal összes 
kiadásának 40,9 %-át teszi ki.  
 
KÖTELEZ İEN ELLÁTANDÓ FELADATOK 
 
Az Önkormányzati igazgatás kiadásaira 2008-ban 576.867 E Ft-ot fordítottunk, ami 2,0 %-
kal alacsonyabb a 2007. évi teljesítésnél. A csökkenés elsısorban a személyi juttatásoknál 
(8.853 E Ft) és a járulékoknál (7.467 E Ft), növekedés a  dologi és a mőködési célra átadott 
pénzeszköz kiadásoknál jelentkezett. A dologi kiadásoknál 7.217 E Ft-tal költöttünk többet,  
többek között itt kerültek elszámolásra az intézményi átvilágítások költségei.  
Az önkormányzati igazgatás nyújtott fedezetet a közgyőlési tisztségviselık, a képviselık és 
bizottsági tagok járandóságaira, a hivatal dolgozóinak személyi juttatásaira, valamint az ehhez 
kötıdı munkáltatót terhelı járulékokra. A dologi kiadások között jelentısebb tétel a 
különbözı, elsısorban szakmai szervezetek részére kifizetett tagdíj, a könyvvizsgálat díja, a 
közgyőlésekrıl készített videofilmek költsége, intézményi átvilágítások, hirdetések, továbbá 
az általános mőködéssel kapcsolatos kiadások (posta- és bankköltség, a hivatalos 
kiküldetések, munkába járás költségei stb.) fedezete. A kiadások tartalmazzák a december 
hónapban megrendezésre került Kisebbségek Napjára, valamint a Komárom-Esztergom 
Megyei Díj átadására fordított kiadásokat, valamint a pénzbeli kártérítést (Eötvös 
Gimnázium) 2.130 E Ft összegben. 
 
 
A 2008. március 9-ei népszavazás kiadásaira kapott normatív elıleg, valamint a többletigény 
teljes egészében (5.072 E Ft) felhasználásra került, és elszámolása határidıre megtörtént. 
 
A kisebbségi önkormányzatok költségvetése az államháztartásról szóló 1992. XXXIII. törvény 
65. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésébe épül be. Ennek megfelelıen 
önállóan kerül bemutatásra a cigány, a német és a szlovák területi kisebbségi 
önkormányzatok költségvetése. Mőködésüket 2.601 E Ft állami támogatás, 29 E Ft egyszeri 
kiegészítı  állami támogatás, 998 E Ft állami feladatalapú támogatás, 1.880 E Ft 
önkormányzati támogatás, 2.951 E Ft Munkaügyi Központtól kapott támogatás, valamint 430 
E Ft alapítványi támogatás biztosította. A KEM Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
mőködésére 5.968 E Ft-ot - elsısorban személyi juttatásokra és azok járulékaira -, a KEM 
Területi Német Kisebbségi Önkormányzat 1.091 E Ft-ot, a KEM Területi Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat 1.118 E Ft-ot dologi, mőködési célú támogatásértékő kiadásokra és 
államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átadásokra fordított. 
 
Az Intézményi energiarendszerek üzemeltetése (Dalkia, Égáz) és a belsı világítás bérleti díja 
(Caminus) központosított elıirányzatok nagy része tényleges kiadásként az érintett 
intézményeknél jelentkezik, ezért a keretek 2008. évben felhasznált elıirányzata 
átcsoportosításra került az egyes intézmények számára. 
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Intézmények mőködési céltartaléka elıirányzatából 144.742 E Ft átcsoportosításra került a 
következı feladatokra: 
 

• Közalkalmazottak étkezési hozzájárulására valamennyi megyei fenntartású 
intézménynek       

• Intézmények átvilágítására   
• Normatív támogatás csökkenésére 
• Tatai Kistérségi Társulás Idıskorúak Otthona támogatása mőködési célú pénzeszköz 

átadásként   
• Alapy Gáspár Szakiskola és Szakközépiskola dologi kiadásaira   
• Szent Rita Fogyatékosok Otthona dologi kiadásaira        
• Intézmények év végi túlfinanszírozására          
• Önkormányzati igazgatás dologi kiadásaira   
• Eseti kereset-kiegészítésre.    

 
A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány támogatására 30.256 E Ft-ot 
fordítottunk. Önkormányzatunk a központi költségvetésbıl kapott pénzt csak továbbutalta, és 
elszámoltatta a Közalapítványt. 
 
A Mőszaki feladatok kiadásai a különféle felhalmozási, karbantartási feladatok 
elıkészítésével kapcsolatos helyszínrajzok, térképmásolatok, tulajdoni lapok, tervezési 
munkák, belsı világítás bérleti díjai, különbözı felülvizsgálati munkák díjaiból és kisebb 
intézményi karbantartási munkákból tevıdnek össze. 
 
A Normatív állami támogatás visszafizetés 2008. évben 64.036 E Ft volt. 
 
A Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások terhére kerültek elszámolásra az értékesíteni 
kívánt ingatlanok hirdetéseire kifizetett összegek, valamint az értékesített ingatlanok után 
keletkezett általános forgalmi adó befizetési kötelezettségünk teljesítése. 
 
A megyei Védelmi Iroda feladatai ellátására 7.510 E Ft-ot fordított. Az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium az ország mozgósítása, gazdasági felkészülése központi 
kiadásai 2008. évi keretébıl a Védelmi Bizottság mőködési feltételeinek támogatására adott 
6.000 E Ft-ot. A védelmi iroda mőködési költségeire a Tatabányai Gazdasági Szolgáltató 
Szervezet részére 1.483 E Ft átadásra került.  
 
A Vis maior tartalék felhasználására az intézményeknél felmerülı azonnali intézkedést 
igénylı, váratlan meghibásodások, károk esetében került sor. 
 
Általános tartalék elıirányzatából 99.264 E Ft  átcsoportosításra került a következı 
feladatokra: 

a. Hivatal köztisztviselıinek üdülési hozzájárulására 
b. Kisebbségi önkormányzatok 2007. évi pénzmaradvány felosztására 
c. Monostori Erıd Hadkultúra Központ támogatására 
d. Normatíva visszafizetési kötelezettség teljesítésére 
e. Megyei fenntartási intézmények pénzmaradvány elvonása növelte a tartalék összegét 
f. Elnöki keretre Mosolygó Kórház Alapítvány támogatására 
g. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség miatti csökkenésre 
h. Védelmi Bizottság támogatására 
i. Intézményeknek ajándék utalványok finanszírozására 
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A Tatabánya Múzeum finanszírozására 3.546 E Ft-ot fordítottunk. 
 
A Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok elıirányzata a központi költségvetésben 
2008. évben erre a célra juttatott normatív állami támogatás összegével egyezett meg. A 
támogatást kis értékő hardver eszközök beszerzésére, nagy értékő hardver eszközök hosszú 
távú bérleti konstrukcióban történı beszerzésére, valamint a tanuló nyilvántartást segítı 
szoftver licenc-díjára lehetett fordítani. 
 
A tanulók tankönyv támogatásának céltartalékából a normatíva alapján a megyei 
intézmények részére 15.744 E Ft került átcsoportosításra. 
 
TÁRSULÁSOK 
 
Társulások támogatására összességében 293.004 E Ft-ot költöttünk 2008. évben. Ez teljes 
egészében mőködési célra átadott pénzeszköz formájában realizálódott. A támogatás összege 
14,6 %-kal (42.612 E Ft) nıtt az elızı évhez képest. A költségvetésben jóváhagyott 
finanszírozási összegek 100 %-ban átadásra kerültek az intézmények részére.  A Dobó 
Katalin Gimnázium esetében a 2008. évi eredeti elıirányzat átadásán túl kifizetésre került 
Esztergom Várossal történt egyeztetést követıen 2007. évi támogatás különbözet, valamint 
2008. évre vonatkozó pótigény összege is. A Tatai Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott 
Idıskorúak Otthona, Tata támogatására 459.918 Ft-ot fordítottunk.  
 
 
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 
 
Az Egészségügyi, szociális egyéb feladatok kerete elıirányzatából az elızı évekhez 
hasonlóan támogattuk az Megyei Orvos Napokat, a Szociális Munka Napja rendezvényt, 
valamint a Megyei Rákellenes Egyesület betegségmegelızı programjait. Finanszírozásként a 
keret terhére kapott támogatást a Szent Borbála Kórház a fınıvérek továbbképzésére.  
 
Az Idegenforgalmi keretbıl 2008. évben 2.544 E Ft került felhasználásra, melybıl az Utazás 
2008. kiállításon való megjelenésre 1.970 E Ft-ot, turisztikai marketing célokra 574 E Ft-ot 
használtak fel. Az Inn-Side Tanácsadó Kft-vel 2008. október 22-én kötött 1.980 E Ft összegő 
megbízási szerzıdés teljes egészében 2009. évben kerül kifizetésre, a pénzmaradvány terhére. 
 
A nemzetiségi keret terhére 440 E Ft került felhasználásra, melybıl 140 E Ft a XVII. Komárom-
Esztergom Megyei Nemzetiségi Találkozó költségeinek kiegészítı támogatását biztosította, 
valamint 300 E Ft átadásra került a Komárom-Esztergom Megyei Területi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat részére az Auschwitzi Emlékút támogatására. 
 
A Nemzetiségi Találkozó keret teljes felhasználásával megrendezésre került a XVII. Komárom-
Esztergom Megyei Nemzetiségi Találkozó. 
 
A nemzetközi kapcsolatok kereten belül 2008. évben a Wachtersbachi Vásáron való megyei 
megjelenésre 1.439 E Ft került felhasználásra. Ezen kívül összességében 4.917 E Ft került 
felhasználásra a Haisenbergi sportfesztiválon és az Euro-Jugend találkozón való részvételre, a 
Lengyel delegáció fogadására, az új partnerkapcsolatok elıkészítésére, Beregszászi fıiskola 
támogatásának elıkészítésére, a Nyitra megyei partnerkapcsolat ápolására, valamint a 2009. évi 
Euro-Jugend találkozó elıkészítésére. 
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A Sportkeret az Önkormányzati Minisztériumtól 3.784 E Ft támogatásban részesült az 
önkormányzati sportcélú feladatok ellátásához.  Elıirányzatának nagy része önkormányzatunk 
által kiírt sportpályázatok keretében került kiosztásra a megyei sportszervezeteknek. Ezen 
kívül többek között támogatta a Sportért, a Sportolókért alapítványt az olimpikonok 
felkészítésében, továbbá hozzájárult a Forest suliolimpia költségeinek kiegyenlítéséhez. 
 
A Tehetséggondozási keretbıl a tervezett 2.300 E Ft-ot a BURSA Hungarica ösztöndíjasok 
támogatására fordítottuk. 
 
A Tudományos, kulturális keret terhére a Mővelıdési Bizottság kiállítást és helytörténeti 
kutatást támogatott 280 E Ft összegben, mely teljesülése áthúzódott 2009. évre. A 
támogatottak részben költségvetési intézmény, részben társadalmi szervezet volt. 
 
Az Elnöki keret elıirányzatából 4.201 E Ft támogatást megyei rendezvények és non-profit 
szervezetek kaptak, amelynek felhasználását a 1. számú táblázaton mutatjuk be részletesen. 
 
A Magyar Kultúra Napja kiadásaira 436 E Ft felhasználására került sor.  
 
A munkavállalók Munkáltatói lakáskölcsön támogatására 2008. évben 8.880 E Ft-ot 
költöttünk. 
 
A Pro-Arte Mővészeti Ösztöndíj kiadásaira 1.161 E Ft-ot Schmidmayer Helga hegedőmővész 
ösztöndíja kifizetésére fordítottunk. 
 
Pedagógiai szakmai ellátás feladat ellátás kiadásaira 7.900 E Ft került felhasználásra. 
 
 

VIII. 
 

PÉNZMARADVÁNY 
 
Önkormányzati szinten 2008. évben 4.620.058 E Ft pénzmaradvány keletkezett (15. sz. 
melléklet), ebbıl az önkormányzati hivatalé 3.901.549 E Ft, az intézményeké együttesen 
718.509 E Ft. A pénzmaradványt csökkentı tételként kell figyelembe venni az elızı években 
képzett tartalékok maradványát, amelynek együttes összege -102.254 E Ft (15. sz. melléklet), 
ebbıl a hivatalé -79.077 E Ft, az intézmények esetében összességében -23.177 E Ft. Az 
eredeti költségvetésben jóváhagyott pénzmaradvány 880.737 E Ft (15. sz. melléklet). A 2008. 
évben keletkezett felosztható pénzmaradvány összege 3.841.466 E Ft (15. sz. melléklet). A 
felhalmozási célú pénzmaradványt az intézményeknél keletkezett, de 2008. évben fel nem 
használt felhalmozási célú bevételek (pl.: különféle támogatások, szakképzési hozzájárulás) 
alkotják. A pénzmaradványt terhelı kötelezettségek elsısorban a december havi nem 
rendszeres személyi juttatások kifizetésébıl, azok járulékaiból, szállítói tartozásállományból, 
illetve a felhalmozási célú kötelezettségek esetében a támogatási szerzıdésben foglaltakból 
erednek. Ennek megfelelıen az intézményi pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt összege 
640.952 E Ft (16. sz. melléklet), amely nem tartalmazza a 2008. évben ki nem utalt 
költségvetési támogatás összegét, valamint elvonásra kerül a 2008. évi normatíva 
visszafizetési kötelezettség összege. A tárgyévben keletkezett pénzmaradvány, valamint a 
kötelezettségek figyelembevételével az alább felsorolt intézmények esetében a szabad 
pénzmaradvány befizetésének elrendelését javaslom: 
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Intézmény megnevezése 
2008. évi szabad 

pénzmaradványból 
befizetend ı (E Ft-ban) 

Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet 13 090 
Középfokú Kollégium, Komárom 4 788 

Tanulási KépességetVizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság 
és Nevelési Tanácsadó, Tatabánya 2 449 

Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Tata 8 136 

Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, 
Dorog 1 078 

Bottyán J. Mőszaki Szakközépiskola, Esztergom 3 598 

Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskola, 
Komárom 3 786 
Kultsár István Szakközépiskola, Komárom 2 064 

Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskola és Kollégium, Esztergom 6 930 

Alapy Gáspár Szakiskola és Szakközépiskola, Komárom 6 740 

Erkel Ferenc Mővészetoktatási Intézmény, Dorog 112 

Szabolcsi Bence Mővészetoktatási Intézmény, Nyergesújfalu 556 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tatabánya 11 720 

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon, Tata 6 147 

Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Készségfejlesztési Szakiskola, Komárom 5 907 

Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény, Tatabánya 315 
Integrált Szociális Intézmény, Esztergom 5 458 
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Tata 16 515 
Megyei Levéltár, Esztergom 1 236 

MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 100 625 
 
Az önkormányzati hivatal esetében pénzmaradványt csökkentı tételként jelentkezik a 
normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség (84.273 E Ft), összességében az 
önkormányzat 2008. évi korrigált pénzmaradványa 3.099.889 E Ft (eredeti elıirányzatként 
betervezett 880.737 E Ft felhalmozási pénzmaradvány), amely alapján a hivatal részére a 
2008. évi pénzmaradvány felosztására a 17. sz. melléklet alapján kerül sor. 
 
 
Tatabánya, 2008. április 20. 
 

Dr. Völner Pál 
 


