
 

 

Szám: 105-166/2016. 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  
 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

2016. július 27. napján tartandó ülésére  
 

 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
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Előterjesztő:    Fertig József polgármester 

         

Készítették:   Kötél Krisztina jegyző 

                        Henn Ferencné gazdasági vezető 

 

 

 

Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:  
 

Kötél Krisztina jegyző:  

 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:  
 

Henn Ferencné gazdasági vezető:  

 

 

 

Egyeztetve, megtárgyalva: - 
 

 

 

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges / nem szükséges.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vonatkozó jogszabályok nem írják elő a féléves beszámolási kötelezettséget, de fontosnak 

tartom a képviselő-testület átfogó tájékoztatását a gazdálkodás aktuális helyzetéről. Jelen 

tájékoztató a 2016. évi költségvetés első féléves teljesítési adatait tartalmazza a költségvetési 

rendelettel azonos részletezésben a csatolt mellékletek alapján. 

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt 

előirányzatonként, a 2. melléklet a beruházásokat, felújításokat, a 3. melléklet pedig 

kormányzati funkciónként tartalmazza a  kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését.  

 

Bevételek   (ezer Ft-ban) 

 

 Meg nevezés  Ered e t i  

e i .  

Mó d o s í to t t  

e i .  

Te l j e s í t é s  Te l j e s í t é s  

% -a 

1 .  Működési célú állami támogatások 8885 8915 4657 52 ,23 

2 .  Közhatalmi bevételek 5970 5970 3757 62 ,93 

3 .  Működési célú saját bevételek 595  647  541  83 ,62 

4 .  Működési célra átvett pénzeszközök 2178 3283 823  25 ,07 

5 .  Felhalmozási célú költségvetési bevétel 20000 20000 20000 100 ,00 

6 .  Finanszírozási célú bevételek 15000 15386 15423 100 ,48 

 Bevételek összesen 52628 54201 45201 83 ,39 

 

 

A működési célú állami támogatásokat a nettó finanszírozás keretében évi 13 részletben utalja 

a Magyar Államkincstár az önkormányzat számlájára, így a teljesítés ennek megfelelő alakult. 

 

A közhatalmi bevételek előirányzata a helyi adók és a gépjárműadó befizetések alapján év 

végére várhatóan többlet teljesítést fog mutatni. 

 

A működési célú saját bevételek között eredeti előirányzatként nem terveztük a víziközmű 

vagyon használatáért járó díjakat, azokat a tényleges teljesítésnek megfelelően a költségvetés 

módosításakor vettük csak számításba. Ezen bevételek kezelése elkülönítetten történik, mivel 

felhasználásuk csak a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben foglalt céloknak 

megfelelően történhet. Óvatosan terveztük a bérleti díjakból származó bevételeket és a kamat 

bevételt is.  

 

Működési célra átvett pénzeszközöknél a  közfoglalkoztatás finanszírozása időarányosan 

alakult. Nemesvámos Község Önkormányzata részéről átutalásra került az önkormányzati 

hivatal, az óvoda és a védőnői szolgálat kiadásaihoz történő hozzájárulás 2015. évi 

elszámolása alapján visszajáró összeg. A parkerdő fenntartásra igénybe vehető MVH 

támogatás a következő félévben igényelhető. 

 

A felhalmozási célú költségvetési bevétel az orvosi rendelő felújítására vonatkozó 

belügyminisztériumi támogatás, amely teljes egészében átutalásra került. 

 

A finanszírozási célú bevételek között az önkormányzat 15 225 e Ft összegű előző évi 

maradványának „felhasználása” a számviteli szabályoknak megfelelően megtörtént. Az 

államháztartási megelőlegezések előirányzata a tényleges teljesítésnek megfelelően kerül 

átvezetésre. 
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Kiadások  (ezer Ft-ban) 

 

 Megnevezés  Eredet i  

e i .  

Módos í tott  

ei .  

Teljes í t és  Teljes í t és  

%-a 

1 .  Sze mély i  juttatások összesen  3333 3920 1932 49 ,29 

2 .  Munkaadót  terhe lő  járuléko k összesen  862  944  463  49 ,05 

3 .  Dologi  kiadások összesen  6569 6580 2285 34 ,73 

4 .  Elvonáso k,  bef izetése  0  93  93  100 ,00 

4 .  Szociál i s  juttatások  967  967  40  4 ,14  

5 .  Működési  célú tá mog atások áht -n belül  4456 4456 2170 48 ,70 

6 .  Működési  célú tá mog atások áht -n kívül  80  80  0  0  

7 .  Beruházások összesen  24962 1453 471  32 ,42 

8 .  Felúj í tások  0  26965 0  0  

9 .  Tervezett  tartal ék  11044 8227 0  0  

10 .  Költ ség vetés i  kiadáso k összesen  52273 53685 7454 13 ,88 

11 .  Finansz írozási  célú kiadások  355  516  554  107 ,36 

12 .  Kiadások mindösszesen  52628 54201 8008 14 ,77 

 

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányos.  

 

A dologi kiadások teljesítése minden kormányzati funkció esetében 50 % alatt marad.  A 

legjelentősebb különbség az „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége”,  a  „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása”,   

a „Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások”, valamint a   „Közművelődés- 

hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása- rendezvények szervezése, kitüntető 

címek adományozása” kormányzati funkciók esetében tapasztalható. E kormányzati 

funkciókra tervezett kiadások nagyobb arányú teljesítése a nyári hónapokra jellemző, így a 

közművelődési kiadásokhoz kapcsolódó falunap lebonyolítása is a következő időszak kiadásit 

fogja terhelni.  

 

A szociális juttatások előirányzata 967 e Ft. A települési önkormányzatok szociális, 

gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatására 1 247 e Ft-ot kap az 

önkormányzat, melyet a költségvetési törvény előírásai alapján meghatározott (szociális és 

gyermekjóléti) célokra lehet felhasználni. A szociális juttatások előirányzata ennek 

megfelelően került megállapításra (1 247 e Ft csökkentve a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás működési támogatására tervezett 

előirányzattal). Rendszeres ellátásban jelenleg senki nem részesül, eseti települési 

támogatásként eddig 40 e Ft került kifizetésre. Amennyiben a támogatás nem kerül 

felhasználásra, azt vissza kell fizetni a központi költségvetés részére. 

  

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások teljesítése ugyan időarányosnak 

mondható, bár a háziorvosi ügyeleti hozzájárulás összegének első félévre eső része csak 

júliusban került utalásra.  

 

Az államháztartáson kívüli működési célú támogatások felhasználása a képviselő-testület 

egyedi döntéseinek megfelelően történik. A következő időszakban várható a nyári táborok 

elszámolása, mely kiadások e jogcím előirányzatát terhelik. 

  

A tervezett beruházások, felújítások közül az „Önkormányzati tulajdonú épületen belül a 

háziorvosi rendelő bővítése és a könyvtári szolgáltató hely áthelyezése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás folyamatban van. Amennyiben az eljárás eredményesen zárul, a munkálatok a 

háziorvosi rendelő bővítésére vonatkozó támogatási szerződés módosítását, illetőleg az 

adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról 

szóló 10/2014. (II.19.) BM rendelet szerinti, augusztusban benyújtásra kerülő pályázat pozitív 

elbírálása esetén a könyvtári szolgáltató hely átépítésével és áthelyezésével összefüggésben 

történő támogatási szerződés aláírását követően, várhatóan ősztől kezdődhetnek  meg. 
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A finanszírozási kiadások között az államháztartási megelőlegezések visszafizetése szerepel, 

amely technikai tételként a bevételek között is megjelenik. 

 

Az előirányzatok alapján „szabad pénzeszköznek” ebben az évben a 8 227 e Ft tartalék 

tekinthető. 

 

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámla és házipénztár) 2016. június 30-án: 37 068 e Ft. 

 

 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet az önkormányzat 2016. június 30. napjáig teljesített 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatás elfogadására a határozati javaslat tartama szerint. 

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

    /2016. (VII. 27.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Veszprémfajsz 

Község Önkormányzata 2016. június 30. napjáig teljesített gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatást az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja.  

 

 

 

Veszprémfajsz, 2016. július 19. 
 

 

                                                                                                 

 

 

                                                                                               Fertig József 

                                                                                               polgármester 

 
 


