ELŐTERJESZTÉS
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2017. december 14-i képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Tisztelt Képviselő-testület !
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-nak rendelkezései szerint,
törvényben meghatározott kivételekkel, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében
megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület jogosult dönteni.
A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az
első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az
éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét.
Mindezekre figyelemmel az előterjesztés mellékletét képező tartalommal terjesszük a Tisztelt
Képviselő-testület elé az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.10.)
önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.
A 2017. évi költségvetés bevételi illetve kiadási előirányzatait az alábbiak szerint javasoljuk
módosítani:
BEVÉTELEK
1.)KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Központi támogatások
Előirányzat
B111

B112

B113

B114
B115
B116
B16

Eredeti
önkormányzatok 32.160.404
általános

Módosítás
32.326.520

16.026.324

17.534.225

9.115.005

10.207.386

1.200.000

1.200.000

166.116

2.598.085

30.550.615

608.840
33.006.283

Helyi
működésének
támogatása
Települési önkormányzatok egyes
köznevelési
feladatainak
támogatása
Települési
önkormányzatok
szociális,
gyermekjóléti
és
gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
Települési
önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatása
Működési célú támogatások és
kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek
Egyéb működési célú támogatások
bevételei
államháztartáson
belülről

Önkormányzatok
összesen

működési

támogatásai 89.218.464

97.481.339

A növekedés indoka a következő:
B111 rovat: Itt került elszámolásra a 2016. évről áthúzódó bérkompenzációra kapott támogatás,
ami eredeti előirányzatként a B115 soron került megtervezésre
B112 rovat: az előirányzatot növeli az óvodai gyermeklétszám emelkedése miatt kapott
többlettámogatás, valamint a nevelőmunkát segítők bérének a minimálbér emelkedéséből
adódó növekedése ellentételezésére kapott havi 33.363.-Ft támogatás.
B113 rovat: az előirányzatot növeli a szociális szférában foglalkoztatottak szociális ágazati
összevont pótlékára havi utalással kapott támogatás valamint az óvodai gyermeklétszám
emelkedése miatt a gyermekétkeztetés ellátásához kapott
többlettámogatás, valamint a házi
segítségnyújtásban részesülők számának növekedése miatt kapott többlettámogatás.
B115 rovat: Itt kerül elszámolásra a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjához havi
utalással nyújtott állami támogatás, valamint a központi költségvetés a minimálbér emeléséből
adódó kiadások növelésének ellentételezéseként önkormányzatunk részére három részletben,
összesen 1.193.666.-Ft támogatást is biztosított.
B116 rovat: az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása után önkormányzatunk
2016. évre még 608.840.-Ft támogatásban részesült.
B16 rovat: itt kerül elszámolásra az egész éves közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás, a
háziorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat finanszírozásához nyújtott NEAK támogatás, a
Közös Hivatal finanszírozásához a társönkormányzatoktól, valamint a Védőnői Szolgálathoz
Vámoscsalád önkormányzatától kapott támogatás. Az előirányzatot növeli, hogy a
közfoglalkoztatást csak február hónapig terveztük, de a közfoglalkoztatás, április hónapot
kivéve egész évben folyamatos, valamint a nyár folyamán 4 főt nyári diákmunka keretében is
foglalkoztattunk, melynek kiadásait szintén 100%-ban megtérítették részünkre.
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Előirányzat
B25

Eredeti
Egyéb
felhalmozási
célú 6.547.210
támogatások
bevételei
államháztartáson belülről

6.547.210

A tervezésnél a B25 rovatnál az alábbiak szerint számoltunk:
Vámoscsalád Önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyújtottunk be erőgép
beszerzésére, a pályázat elbírálása még folyamatban van. Itt az elnyerni tervezett bevétel, a
tárgyi eszközök beszerzése kiadási soron pedig a megvásárolni kívánt erőgép kiadása szerepel.

B3 Közhatalmi bevételek
Előirányzat
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Egyéb közhatalmi bevételek

Eredeti
41.600.000
3.400.000
45.000.000

Módosítás
49.100.000
4.700.000
211.000
54.030.000

Örvendetes tény, hogy mind az iparűzési adó, mind a gépjárműadó bevételünk meghaladja a
tervezettet, így az előirányzat növelésére van szükség.
B4 Működési bevételek
Előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített
szolgáltatások
ellenértéke
Ellátási díjak
Tulajdonosi bevételek
Kiszámlázott áfa
Kamat
Kártérítés
Egyéb működési bevételek

Eredeti
311.522
453.300
150.000

Módosítás
311.514
379.295
150.000

239.000
4.673.702
637.000

314.000
3.326.974
1.090.000
500
112.540
320.000
6.004.823

7.073.724

Készletértékesítés soron bevételkén az Önkormányzat által az élelmiszer-raktárkészletnek a
2017. január1-el alapított Önkormányzati Konyha részére történő átadásából származó bevétel
szerepel. Szolgáltatások ellenértéke és ellátási díjak soron a 2016. december havi, még az
önkormányzat által nyújtott, és így beszedett szociális, gyermek és vendégétkeztetés térítési
díja szerepel, valamint a kiszámlázott áfa bevételt növeli ezek áfája is.
B5 Felhalmozási bevételek
Előirányzat
Eredeti
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.547.212

Módosítás
55.000
411.200
1.620.879

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése soron bevételkén az Önkormányzat
tulajdonában lévő, de január 1-től az önálló intézményként működő konyha tulajdonába kerülő
immateriális javak ( szoftver ) és tárgyi eszközök ( konyhai eszközök ) Önkormányzati Konyha
részére történő átadásából származó bevétel szerepel.
Emellett 1 db. építési telket is értékesítettünk, 411.200.-Ft vételárért.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Előirányzat
Eredeti

Módosítás
580.500

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások,
kölcsönök
visszatérülése
államháztartáson
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett 555.400
pénzeszközök

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron terveztük, de a másik soron kell elszámolni
a répcelaki lakások árának törlesztéséből, valamint az önkormányzat által nyújtott
visszatérítendő lakáscélú támogatás visszafizetéséből keletkező bevételt.

Költségvetési bevételek összesen
2017. eredeti előirányzat:

149.332.810.-Ft

2017 . évi módosított előirányzat:

166.730.951.-Ft

2.)FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Előirányzat
Előző évi pénzmaradvány

Eredeti
70.212.528

Módosítás
70.297.214

Önkormányzati bevételek mindösszesen
2017. eredeti előirányzat:

219.545.338

2017. évi módosított előirányzat:

237.028.165

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Önkormányzat, intézmények nélkül

Működési kiadások

Eredeti

Módosítás

Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési kiadások
ebből tartalék
Működési kiadások összesen

27.062.278
6.195.544
32.254.740
1.700.000
27.833.523
20.183.523
95.046.085

34.267.839
6.960.000
32.169.407
1.700.000
26.825.172
22.192.776
101.922.418

16.789.734

11.797.293
23.622

2.881.441
3.000.000
8.087.870
2.820.423
14.318.000
300.000

3.094.379
3.000.000
7.985.869
2.693.423
14.318.000
300.000
3.698.000

31.407.734

35.113.293

Felhalmozási kiadások
Beruházások
ebből : immateriális javak
beszerzése
informatikai eszköz beszerzése
ingatlanok beszerzése
egyéb tárgyi eszköz beszerzése
Beruházási áfa
Felújítások
Lakástámogatások
Felhalmozási célú pénzeszköz
átadás
Felhalmozási
kiadások
összesen

A személyi juttatások és ezzel összefüggésben a járulékok emelkedésének indoka a következő:
A közcélú foglalkoztatás munkabér kiadását csak az év első két hónapjára terveztük, de április
hónap kivételével a közfoglalkoztatás egész évben folyamatos volt, illetve nyári diákmunka
keretében is foglalkoztattunk diákokat. Ezen kiadások fedezete a bevételeknél a B16 rovaton
kerül elszámolásra.
A tervezésnél nem ismertük a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjának összegét,
mely a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron szerepel. Ennek bevételi oldala a B115
rovaton jelenik meg.
A tervezésnél nem szerepelt 1 fő közalkalmazott jubileumi jutalma, 637.854.-Ft összegben.
A tervezésnél szintén nem ismertük a szociális szférában foglalkoztatottak havi összevont
ágazati pótlékának összegét, mely az illetményt növeli. Ennek bevételi oldala a B 113 rovaton
jelenik meg.

A választott tisztségviselők juttatásai előirányzata emelkedése összességében nem jelent
emelkedést, csak a külön soron megtervezett közlekedési költségtérítést is ezen a sorok kell
szerepeltetni és elszámolni.
A dologi kiadásoknál, a beruházásoknál és a felújításoknál a tervezetthez képest jelentősebb
módosítást nem javaslunk.
A felhalmozási kiadásoknál az egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3.698.000.-Ft-os
kiadása a Vízitársulat részére kamatfizetéshez átadott pénzeszköz szerepel, ez eredeti
előirányzatként az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron szerepelt,
ahol az előirányzat csökkentését javasoljuk.
összege is.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
ÁHT-n
belüli
megelőlegezés
visszafizetése
Irányítószervi támogatás
ebből Közös Önkormányzati Hivatal
Óvoda
Konyha
Finanszírozási kiadások összesen

Eredeti
2.153.692

Módosítás
2.153.692

90.209.827
56.181.525
16.259.696
17.768.606
92.363.519

97.838.762
61.781.383
18.175.473
17.881.906
99.992.454

A finanszírozási kiadásoknál államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron
szerepel teljesítésként a 2016. decemberében, a 2017. évi állam támogatás terhére leutalt
2.153.692 Ft előleg visszavonása. 2017. decemberében a 2018. évi állami támogatás terhére
szintén sor kerül majd részünkre előleg kiutalására.
Irányítószervi támogatások változása:
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Az irányítószervi támogatás összegét az alábbi tételek növelték:
illetmények emelkedése miatt 1.158.000.-Ft.
Ez az összeg egyrészt a közszférában dolgozók részére havonta biztosított bérkompenzáció
összegével ( 1.069.250.-Ft) emelkedett, másrészt a képviselő-testület jóváhagyásával
Uraiújfaluban a köztisztviselői létszámunk július hónaptól 1 fővel növekedett, így az
illetménykiadások is emelkedtek.
képviselő-testület döntése alapján 1 havi céljuttatás 1.825.376.-Ft
létszámnövekedés miatti cafetéria kiadás növekedés: 70.500.-Ft
mindezekkel kapcsolatos járulék emelkedés: 742.857.-Ft
létszámnövekedéssel kapcsolatos beruházási kiadások 681.346.-Ft ( szoftver, számítógép,
irodaszék beszerzés, irodabútor készítés )

Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony és Simaság községi Önkormányzatok képviselőtestületei a Közös Hivatalnak átadott támogatásukat 400.000.-Ft-al növelték, mely szintén az
irányítószervi támogatás összegét növeli.
Uraiújfalui Önkormányzati Konyha
Az irányítószervi támogatás összege a közszférában dolgozók részére havonta biztosított
bérkompenzáció összegével ( 113.300.-Ft), valamint a gyermeklétszám-emelkedés miatt a
gyermekétkeztetéshez kapott plusz 261.120.-Ft összegű támogatással emelkedett.
Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda
-

közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 146.756.-Ft
létszámnövekedés miatti plusz állami támogatás 1.107.533.-Ft
minimálbér emelés kompenzálására biztosított állami támogatás 400.368.-Ft

Önkormányzati kiadások mindösszesen
2017. eredeti előirányzat:

218.817.338.-Ft

2017. évi

237.028.165.-Ft

módosított előirányzat:

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
elfogadni szíveskedjenek.
Uraiújfalu, 2017. december 7.
Tisztelettel:

Vargyai Vilmos
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

