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Tisztelt Képviselőtárs! 

 

Kísérőlevelemhez csatolt mellékletekben küldöm a 2015-ös évi költségvetések 

(Győrújfalu Községi Önkormányzat, Győrújfalui Vadvirág Óvoda és Győrújfalui 

Gyermekjóléti Szolgálat, továbbá az iskolai étkeztetés) írásos előterjesztéseit illetve a 

könnyebb átláthatóság kedvéért a költségvetési szakfeladatrend főbb összegeit 

tartalmazó egyoldalas Önkormányzati költségvetési kivonatot. 

 

Költségvetések zárószavazását 2015. február 26-án 17.30 órakor kezdődő 

testületi ülésen tartjuk majd, melyre ezúton nagy tisztelettel meghívlak! 

 

Fontos kiemelnem, hogy 

• Sorrendben már az ötödik éves költségvetési előterjesztésem lesz. Eddig minden 

évben sikerült „tartanunk” a költségvetés főbb sarokszámait, mind a bevételi, 

mind a kiadási oldalon. Önkormányzatunk gazdálkodása -a beruházások 

megvalósítása mellett is- minden évben folyamatosan likvid volt! 

• Költségvetésünk tartalmazza a 2014. december 31-i 31.207.368 forintos 

pénzmaradványt, „áthozatot”. 

• Idei költségvetést is a STABILITÁS, FEJLESZTÉS, LIKVIDITÁS jegyében terveztük 

meg kollégákkal. Köszönet érte Máriának, Attilának („új Emi”) és Eminek, aki bár 

már nem áll az önkormányzatunk alkalmazásában hétvégén, szabadideje terhére 

visszajár és betanítja Attilát! 

• Győrújfalu Községi Önkormányzat előterjesztett költségvetése integráltan 

tartalmazza a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését is. 

• Bevételi, kiadási főösszeg az előterjesztés alapján 214.511.545 Ft. 

• Előterjesztett költségvetés 7.369.514 Ft tartalékkal rendelkezik.  

Véletlenül sem szabad elfelejtenünk, hogy ez az összeg a KÖH, az Óvoda és a 

Községi Önkormányzatunk tartaléka is egyben! 
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• Szem előtt tartva a költségvetésünk stabilitásának és megvalósíthatóságának 

megőrzését, az eddigi évek gyakorlatát követve bevételi oldalon „óvatosan”, míg 

a kiadási oldalon egy kicsit „felültervezetten” terveztünk. 

• Kiadási oldalon betervezésre kerül minden olyan tétel, amiről 2014-ben döntés 

született, de valamilyen ok miatt nem valósult meg. 

• Kiadási oldalon betervezésre került a jelenleg futó energetikai pályázatunk (KEOP 

5.5.0) sikeres megvalósításához biztosítandó önerő, hozzájárulás. 

• Kiadási oldalon a megbeszéltek szerint kerültek beállításra a civil szervezeteink 

támogatási szintjei. Jövő évi ktgvetés tervezéskor meglátásom szerint szükséges 

lesz átgondolnunk a felajánlásokkal történő „eltérítések” indokoltságát, 

szükségességét. 

• Kiadási oldalon betervezésre kerültek a képviselői felajánlások. 

• Kiadási oldalon tervezésre került minden olyan „rezsi” tétel, amely 2014-ben 

tényként megjelent a költségvetésben. 

• Önerős beruházásaink közt szerepel a 2015-ös évben: 

o Sport utca kettő zsákutcájának aszfaltozása 

o Almafási tanösvény Hársfa utca felöli részének mart aszfaltozása 

o Közterületi térkövezések megvalósítása 

o Halotthűtő beszerzése a ravatalozóba 

o Pótkocsis kistraktor beszerzése 

o Szúnyogriasztó berendezés beszerzése 

o Kamerarendszer bővítése 

 

 

Kérem testületi ülésen támogatásodról 

biztosítani szíveskedj az előterjesztéseket, 

Köszönettel: 
 
 
 
 

…………………………………. 
Nagy Imre Attila 

polgármester 


