
Közös fenntartású intézmények 2007. évi költségvetése 
  
  
                                       Körzeti Oktatási és Nevelési Központ              Körjegyzőség 
                                                        (óvoda és iskola) 
  
BEVÉTELEK: 
Önkormányzati támogatás                    87.958.000,-                                        29.758.000,- 
Előző évi pénzmaradvány                       1.913.000,-                                             330.000,- 
Intézményi bevétel                                  8.189.000,-                                                        --- 
Átvett pénzeszközök                                            ---                                                        --- 
Bevételek összesen:                            98.060.000,-                                        30.088.000,- 
  
KIADÁSOK: 
Személyi juttatások                              58.988.000,-                                        18.706.000,- 
Munkaadót terhelő járulékok               18.366.000,-                                          5.704.000,- 
Dologi kiadások                                   20.706.000,-                                          5.678.000,- 
Felhalmozási kiadás                                             ---                                                   .000,- 
Kiadások összesen:                            98.060.000,-                                        30.088.000,- 
  
Dolgozói létszám:                                          29 fő                                                      8 fő 
  
  
Újpetrei Önkormányzat 
2007. évi költségvetése 
  
BEVÉTELEK: 
Állami támogatás és SZJA bevétel                                                                  138.748.000,- 
Működési bevétel                                                                                            12.110.000,- 
Átvett pénzeszközök                                                                                        23.687.000,- 
Pénzforgalmi bevétel                                                                                        35.033.000,- 
Felhalmozási bevétel                                                                                          7.881.000,- 
Bevételek összesen:                                                                                      217.459.000,- 
  
KIADÁSOK: 
Személyi juttatások                                                                                          18.572.000,- 
Munkaadót terhelő járulékok                                                                             5.056.000,- 
Dologi kiadások                                                                                               36.436.000,- 
Egyéb működési célú támogatások                                                                     5.430.000,- 
Szociális kiadások                                                                                              6.820.000,- 
Intézmények (óvoda, iskola, körjegyzőség) támogatása                                   117.716.000,- 
Tartalék                                                                                                           16.679.000,- 
Felhalmozási kiadás                                                                                         10.750.000,- 
Kiadások összesen:                                                                                      217.459.000,- 
  
Dolgozói létszám:                                                                                                        9 fő 
  

Tájékoztató adatok az önkormányzat 2007. évi költségvetéséből 
Közgyógyellátási igazolványt kap (méltányossági):             kb. 25 fő      törvény szerint változó 
Rendszeres szociális segélyezettek száma:                                41 fő      összegű 



Ápolási díjban részesülők száma:                                             11 fő      26.830,-, ill. 34.879,- Ft/fő 
Időskorúak járadékában részesülők száma:                               1 fő      33.540,- Ft/fő 

Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma:                    17 fő      törvény szerint változó 
                                                                                                            összegű 
  
  

 
  
Újpetrei Önkormányzat 
2007. évi költségvetése 
  
A négy önkormányzat (Újpetre, Kiskass, Peterd, Pécsdevecser) megtárgyalta és elfogadta a közös 
intézményként működő iskola, óvoda és körjegyzőség 2007. évi költségvetését. 
  
Újpetre Község Képviselő-testülete pedig a település költségvetését. A bevételi összegek jelentősen 
csökkentek, mivel a kötelezően ellátandó feladatokra az állam kevesebb állami támogatást ad. 
  
Ennek oka részben az, hogy az egy főre adott összeg kevesebb. Másik oka – és ez a jelentős bevételi 
kiesés oka –, hogy a gyereklétszám csökkent az intézményekben. Ez a kevés születések számának 
következménye. Valamennyien olvassuk, halljuk, hogy ez országos gond. 
  
Ebből adódóan az iskolára, napközire, étkeztetésre és óvodára kapott állami támogatás nem elég a 
működésre, ezt a négy önkormányzatnak a saját bevételeiből kell pótolni. 
  
A takarékos, de biztonságos gazdálkodás miatt elsődleges szempont volt, hogy a törvények által 
kötelezően előírt kiadásokra a fedezetet biztosítanunk kell. 
  
Az iskolában eddig a tanítás német, matematika és informatika órákon – nem minden osztályban – 
csoportokban történt. Sajnos anyagi lehetőségeink a jövőben csak az informatika oktatásánál teszik 
lehetővé az osztályok külön csoportokban való tanítását, hiszen ez plusz kiadást jelentett az 
önkormányzatoknak. Az iskola napközi működtetésére is jelentős önkormányzati támogatást kell 
biztosítanunk, hiszen az állam erre a feladatra kevés forrást biztosít. 
  
A konyha kihasználtságának érdekében megszerveztük Kiskassa, Pécsdevecser Önkormányzatokkal, 
hogy a kinti községekben igényelt ebédet kiszállítjuk. Így 2007. március hótól 30 adag ebéddel bővül a 
konyha kihasználtsága. 
  
Az intézmény dolgozói és vezetői az önkormányzati vezetőkkel mindent megtesznek azért, hogy az 
intézményekben minőségi munka folyjon, hiszen a takarékos gazdálkodás mellett is biztosítva vannak 
a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek. Az önkormányzatnak az intézmények 
működésén kívül feladata a település fenntartása is. 
  
Biztosítanunk kell a forrást a közvilágításra, a köztisztaságra, temetőfenntartásra, utak, hidak 
feladataira, egészséges ivóvízre, egészségügyi-szociális ellátásra, közművelődésre, sport feladatokra. 
  
Az önkormányzati épületek karbantartása továbbra is fontos feladatunk. Továbbá szeretnénk 
szépíteni közterületeinket és útjainkat. Felújítást és fejlesztést községünkben a pályázati lehetőségek 
kihasználásával szeretnénk megvalósítani. 
  
Sajnos országosan csak kevés hazai pályázat kiírására kerül sor, hiszen köztudott, hogy EU-
s pályázatok lesznek a jövőben. Erre pedig csak összefogva társulásban, térségben van lehetőség. 



Ilyen lehet a szennyvízcsatornázással kapcsolatos pályázati lehetőség is. Ma még nem ismertek a 
konkrét pályázati kiírások. 
  
Összefoglalva: az idei költségvetésben biztosítva van az intézmények működésére és a kötelezően 
ellátandó feladatokra a forrás. Ezt az előző években végrehajtott és az idei évben végrehajtásra 
kerülő átszervezések, valamint a takarékos gazdálkodás tette lehetővé. Az önkormányzat biztonságos 
működése mellett a település fejlődését szolgáló pályázatokhoz szükséges önrész is rendelkezésre áll. 
  
                                                                                                                                                                                      
      Gaszt Árminné 
                                                                                                                                                                                      
        polgármester 
  
 


