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1. Bevezető 

Kedves polgártársak, 

Az Önök előtt álló kiadvány Kishegyes község költségvetésének második polgári útmutatója. 

A jelen dokumentum alapvető célja tájékoztatni Önöket a 2021. évi tervezett költségvetésről, valamint annak összeállítása során alkalmazott 

körülményekről és határozatokról.  

Mivel a legtöbb pénz az adó megfizettetéséből folyik be a költségvetésbe, a mi kötelességünk azzal rendelkezni, a közösség érdekében, és hogy 

pontos és érthető adatokat mutassunk be a polgároknak. 

A költségvetés polgári útmutatója minden olyan polgárnak szánt, aki szeretne értesülni a helyi önkormányzat pénzgyűjtéssel és pénzköltéssel 

kapcsolatos terveiről, és akik szeretnék követni a kitűzött célok megvalósítását.  

Reméljük, hogy a jelen, Kishegyesen második alkalommal elkészített dokumentum megmagyarázta a kulcskérdéseket, és ily módon 

hozzáférhetőbbé és érthetőbbé tette a költségvetést.   

A jelen kiadvány a nyilvánosság költségvetéssel kapcsolatos tanácskozásba való bekapcsolódására irányuló kezdeményezés keretén belül jött 

létre, és remélem, az elkövetkező években készen állnak majd eleget tenni a felhívásnak, miszerint együtt tervezzük meg Kishegyes fejlesztését.  
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2. Hogyan készül el a községi költségvetés 
Kishegyes KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSE 
jogi dokumentum,  amely meghatározza a 
község következő évre vonatkozó 
bevételeinek és kiadásainak tervét. 

A községi költégvetésből fizetjük a helyi 
önkormányzat minden kötelezettségét az 
év folyamán. Ugyanígy, a költségvetésbe 
kerülnek azok a bevételek, amelyekből 
eleget teszünk azon kötelezettségeknek.  
A községi elnök és a helyi önkormányzat 
községi politikát folytat, és azon politika és 
fejlesztés fő mozgatója éppen a 
költségvetés. 

A jelen, község számára legjelentősebb 
dokumentum meghatározása során, be kell 
tartani a törvényes előírásokat, a fejlesztés 
stratégiai előnyeit és egyéb elemet, mint 
ahogyan azt az 1. ábra mutatja.   

 

 

Törvények és előírások 

Községfejlesztés stratégiai céljai  

Gazdasági helyezet az országban és környezetünkben 

Az előző évi költségvetés megvalósítása 

Költségvetés-felhasználók szükségletei  

Előző években megkezdett projektek 

Legjelentősebb bevételcsoportok mozgásának felmérése 

A meglévő hitelek szerinti kötelezettségek 
 

KÖZSÉGI 

KÖLTSÉGVETÉS 
KÖZSÉGI HATALOM 

ÉS 

SZAKSZOLGÁLATOK 

KÖLTSÉGVETÉS- 

FELHASZNÁLÓK 

KERET ÉS KI 

SZÁMÁRA 

TERVEZZÜK A 

KÖLTSÉGVETÉST 

KI VESZ RÉSZT A 

KÖLTSÉGVETÉS 

KIDOLGOZÁSÁBAN? HELYI 

KÖZÖSSÉGEK 

POLGÁROK ÉS 

EGYESÜLETEIK 

1.ábra 
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3. Hogyan töltődik a községi pénztár? 
Kishegyes község össz BEVÉTELE 2021-
ben:  2.135.107.000,00 

A KÖLTSÉGVETÉS A KÖVETKEZŐKBŐL SZÁRMAZÓ 

PÉNZEKBŐL TÖLTŐDIK: 
 

• Adóból származó bevétel 

• Köztársasági átutalások és a 

SZK költségvetéséből és VAT 

költségvetéséből származó 

célirányos átutalások 

• Javak és szolgáltatások 

eladásából származó bevétel 

• Vagyonból származó bevétel 

• Egyéb bevétel 

• Ingatlan eladásából származó 

bevétel 
 

 

 
2. ábra 
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3. Hogyan töltődik a községi pénztár? 

 

 

AZ ADÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELT a község a jövedelemadó, javak 
és szolgáltatások adója, vagyonadó és egyéb adó megfizettetésén 
keresztül gyűjti be.  

ÁTUTALÁSOK alatt értjük a köztársasági költésgvetésből származó 
pénzátutalást a község javára, valamint a SZK költségvetéséből és 
VAT költségvetéséből származó célirányos átutalásokat.  

Az ADOMÁNYOK külföldi és hazai adományozóktól érkeznek, 
különféle községi projektekre. 

A községi költségvetés lekötelezésekkel is töltődik, illetve 
kereskedelmi bankoktól felvett rövid lejáratú és hosszú lejáratú 
hitelekkel. 

EGYÉB BEVÉTEL-t a községi költségvetés bírságok, különféle 
illetékek és térítmények megfizettetésén keresztül valósít meg. Az 
egyéb bevétel magába foglalja még a község által begyűjtött, 
meghatározatlan és vegyes bevételt is. 
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3.1. 2021. évi bevételek és jövedelmek felépítése 
Községünk tervezett bevételei és jövedelmei felépítésének legnagyobb részét az átutalásokból származó bevételek teszik ki, amely az idei költségvetés össz 

bevételének 57,89 %-a. 

 

 

3.ábra 
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3.2. Mi változott a 2020-as évhez képest? 
Községünk 2021. évi költségvetése bevételének 2020. évi bevétellel való összehasonlítási áttekintése 

 
 

 

4. ábra 

CSöKKENTEK: 

 

MEGNöVEKEDTEK: 

• Egyéb hatalmi szinttől származó 

átutalások 310,18660 millió dinar 

• Nemzetközi szervezetek adománya 432,03 

millió dinár 

• Adóból származó bevétel 56,88 

millió dinár 

• Vagyonból származó bevétel 5,23 

millió dinár 

• Egyéb bevétel 7,242 millió dinár 

• Javak és szolgáltatások eladásából 

származó bevétel 8,0 millió dinar 

• Memorandum tételek a kiadások 

refundálására1,2 millió dinar 

• Ingatlan eladásából származó bevétel 

11,2 millió dinár 
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4. Mire költjük az Önök pénzét? 
Az általános költségvetési irányelvek egyike a bevételek és kiadások egyensúlya, ezért Kishegyes község 2021. évi költségvetésének tervezett kiadása 

: 2.135.107.000,00 dinár. 
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Össz tervezett kiadás= 2.135.107.000,00
Nagy mértékű kiadások, alapeszközök, 
tartalékok és természeti vagyon = 
1.640.388.000,00
Áru- és szolgáltatáshasználat = 
195.024.000,00

Szubvenciók = 11.635.000,00

Kiadások az alkalmazottakra = 
130.142.000,00

Dotációk és átutalások = 72.602.000,00

Egyéb kiadás = 47.460.000,00

Szociális segély = 32.810.000,00

Költségvetési tartalék = 4.500.000,00

Kamattörlesztés és a lekötelezés kísérő 
költségei = 200.000,00

 
 

5. ábra 

 

4.Mire költjük az Önök pénzét? 
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Az alkalmazottakra irányuló kiadások alatt a 
közigazgatás és a költségvetés-felhasználók 
alkalmazottaira irányuló kiadásokat értjük . 

 

 

 

A költségvetésből származó szubvenciók tervezett összege 
11,635 millió dinár. Szubvenciót a következők kapnak: 
Regionális hulladéktároló Kft. Szabadka 7,75 millió dinár,  mikro-
, kis- és középvállalatok fejlesztésére irányuló szubvenciók, 
1,135 millió dinár, szubvenciók a kommunális közvállalat részére 
0,50 millió dinár és a foglalkoztatás-támogatási intézkedésekre 
irányuló szubvenciók 2,25 millió dinár. 

 

 

Az áru- és szolgáltatás-használat magába 
foglalja az állandó költségeket, az útiköltségeket, 
szerződéses szolgáltatásokat, specializált 
szolgáltatásokat, anyagköltségeket és a folyó 
javításokat és karbantartásokat. 

 

 

A szociális ellátás magába foglalja a különböző kategóriákhoz 
tartozó lakosság számára kifizetett szociális támogatás minden 
költségét. A költségvetési tartalék az a pénz, amelyet nem 
tervezett célokra használunk fel, és olyan célokra, amelyekre az 
év folyamán további pénzeszköz szükséges.  

 

 

 

Az adományok, dotációk és átutalások azok a 
költségek, amelyeket a község fizet ki egyéb 
hatalmi szintnek, iskolákna és az 
egészségháznak.  

 

 

A nagy kiadások a község tulajdonát képező alapeszközökre 
irányuló költségek (épületek és építőipari objektumok, gépek és 
felszerelés, földterület és hasonló). 

 

 

Az egyéb kiadás magába foglalja a nem 
kormányzati szervezetek részére történő 
dotációkat, adókat, illetékeket, pénzbírságokat 
és büntetőpontokat. 

 

 

 

 

 

A kamat és a hitelköltségek törlesztése a kamat 
és a kísérő költségek törlesztését foglalja 
magába. 
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4.1 2021. évi kiadások és költségek felépítése  

 

6.ábra 
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4.2 Mi változott 2020-hoz képest? 
 
 

 

7. ábra 

CSöKKENTEK: 

• Szubvenciók 2,981 millió dinár 

•  Adományok, dotációk és 

átutalások 2,735 millió dinár 

• Egyéb kiadás 5,54 millió dinár 

 

MEGNÖVEKEDTEK: 

 Nagy kiadások 764,42 millió 

dinár 

 Alkalmazottakra irányuló 

kiadások 6,75 millió dinár 

 Egyéb kiadás 3,45 millió dinár  

 Szubvenciók 0,92 millió dinár  

 Áru- és szolgáltatáshasználat    

1,01millió dinar 

 Szociális segély 3,76 millió 

dinar 

 Hazai pénzügyi vagyon 

beszerzése 0,346 millió dinár 
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4.3 Programok szerinti pénzköltés 2021-ben 
A községi költségvetés programok szerint felépített. Ez mit jelent ? A pénz olyan programokra tervezett, amelyek hozzájárulnak a község fejlesztése stratégiai 

céljainak megvalósításához, a költségvetési költségek pedig azon projektek szerint elosztottak, amelyekre vonatkoznak. 

(8. ábra) 

A költségvetési kiadások a következő programok szerint elosztottak: 

Program 1 – helyi jellegű 
fejlesztés és területrendezés 

Program 6 - Környezetvédelem Program 11 – Szociális ellátás és 
gyermekvédelem 

Program 16 – helyi önkormányzat 
politikai rendszere 

Program 2 – Kommunális 
tevékenység 

Program 7 - Útinfrastruktúra Program 12 – Elsődleges 
egészségügyi ellátás 

Program 17 - Energiahatékonyság 

Program 3 – Helyi 
gazdaságfejlesztés 

Program 8 – Iskoláskor előtti 
oktatás 

Program 13 – Kultúra fejlesztése 
 

Program 4 - Turizmusfejlesztés Program 9 – Általános oktatás Program 14 – Sport- és 
ifjúságfejlesztés 

 

Program 5 – 
Mezőgazdaságfejlesztés 

Program 10 – Középiskolai oktatás Program 15 – Helyi önkormányzat 
 



16 

 

4.3 Program szerinti pénzköltés 2021-ben 
2020-ban a költségvetésből legtöbb pénzt a következő programokra fordítunk: Környezetvédelem és kommunális tevékenység. A táblázatban 
egyes programok költségvetésben való részvétele látható, százalékban kifejezve.  

  Program elnevezése 2021. évi terv (ezer dinárban 

kifejezve) 

%  részvétel az össz 

kiadásban 
 PROGRAM 1 Helyi jellegű fejlesztés és területrendezés 189.101.000 

 

8,85 
 PROGRAM 2 Kommunális tevékenység 318.484.000 

                                     

138.885.00090.491.000 

 

 

14,91 
 PROGRAM 3 Helyi gazdaságfejlesztés 154.085.000 

 

7,22 
 PROGRAM 4 Turizmusfejlesztés 18.033.000 

 

0,84 
 PROGRAM 5 Mezőgazdaságfejlesztés 90.240.000 

 

4,23 
 PROGRAM 6 Környezetvédelem 969.882.000 

 

45,42 
 PROGRAM 7 Útinfrastruktúra 19.475.000 

 

0,91 
0 PROGRAM 8 Iskoláskor előtti oktatás 51.383.000 

 

2,41 
 PROGRAM 9 Általános iskolai oktatás 33.554.000 

 

1,57 
 PROGRAM 10 Középiskolai oktatás 0 

 

0,00 
 PROGRAM 11 Szociális ellátás és gyermekvédelem 70.428.000 

 

3,30 
 PROGRAM 12 Elsődleges egészségügyi ellátás 9.100.000 

 

0,43 
 PROGRAM 13 Kultúra fejlesztése 23.596.000 

 

1,11 
 PROGRAM 14 Sport- és ifjúságfejlesztés 11.660.000 

 

0,55 
 PROGRAM 15 Helyi önkormányzat 141.527.000 

 

6,63 
 PROGRAM 16 Helyi önkormányzat politikai rendszere 34.559.000 

 

1,6 
 PROGRAM 17 Energiahatékonyság 0 

 

0,00 
 ÖSSZESEN   2.135.107.000 

 

100,00 
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4.4 Számviteli tervezés 2020-ban 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 
kötelezi a költségvetés-felhasználókat, hogy 
programelv alapján dolgozzák ki a 2021. évi 
költségvetésről szóló  határozatot, amelyet 
tiszteletben is tartottunk Kishegyes község 
2021. évi költségvetéséről szóló határozata 
kidolgozása során. 
Kishegyes község 2020. évi költségvetéséről 
szóló határozata községünk 
infrastruktúrájának javítására fekteti a 
hangsúlyt, a kommunális tevékenységen és 
környezetvédelmen keresztül, 
minőségesebb szolgáltatásnyújtás 
javításával, és hogy a lakosság részt vehet a 
költségvetés tervezésében és 
kialakításában, kihatva így a lakosság 
életminőségére. 
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4.5 Kishegyes község legjelentősebb döntő fontosságú kiadásai 2021-ben 
 

1. Kishegyes község központi szennyvíztisztító-berendezésének kiépítése 291,3 millió dinár 

2. Kishegyes község  fekális csatornahálózata főkollektorának kiépítése 555,232  millió dinar 

3. Másodlagos és harmadlagos csatornahálózat kiépítése Kishegyes község településein 113,60 millió dinár 

4. Vízvezeték-hálózat kiépítése Szeghegyen  222,0 millió dinar 

5. Ipari övezet felszerelése Szeghegy k.k.-ben 120,0 millió dinár 

6. Gyalogút felújítása Szeghegy központjában 46,3 millió dinár 

7. Kishegyesi Kultúrotthon épületének felújítása 60,0 millió dinar 

8. Öntözés villanyosítása 68,0 millió dinár 

9.  Kishegyesi rendőrőrs tetőszerkezetének felújítása és az épület energetikai szanációja 15,0 millió dinár 
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