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 Napirend:  1.  

 
Ügyiratszám:  1/132-47/2016. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 26. -i nyilvános ülésére 

 
Tárgy:  Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 

tájékoztató 
 

Előterjesztő: Szántói Imre polgármester 
 

Készítette:  Marótiné Mohos Zsuzsa 
pénzügyi és gazdasági előadó 

Meghívottak:   
 

Előterjesztést látta:  
 
 
 
Döntéshozatal: 

 
................................................... 
Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több , 
mint felének „igen” szavazata szükséges ( egyszerű többség ) 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok 
és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere, melynek 
rendjéről a 2011. évi CXCV. törvény rendelkezik. A többször módosított 1991. évi XX. törvény 138. 
§-a kimondja, hogy a képviselő-testület gazdálkodási feladata és hatásköre meghatározni gazdasági 
programját, megalkotni a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz 
kapcsolódó egyéb rendeleteket. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a 
polgármester gondoskodik, aki az éves gazdálkodás végrehajtásáról köteles beszámolni, benyújtani az 
önkormányzat zárszámadását.  
 
Törvénymódosítás  miatt nem kötelező ugyan  az év végi beszámolóhoz hasonló részletes 
beszámolót készíteni a féléves gazdálkodásról, de a gazdálkodási folyamatok nyomon követése 
miatt szükséges, hogy áttekintsük az eredeti , kiemelt  előirányzatok félévi teljesülését, 
tájékoztatást kapjunk a bevételek, a kiadások alakulásáról. 
 
A bevételek  alakulása 
 
Az önkormányzat gazdálkodásának  
 
bevételi eredeti előirányzata:      110 480 e Ft, 
              módosított előirányzata:                 112 192 e Ft, 
              2016. I.félév teljesítése:       33 871 e Ft. 
 
 
A költségvetési támogatás összege  684 eFt. A község magas iparűzési adóerő-képessége miatt csak 
a kulturális feladatok ellátására, valamint a bérkompenzáció fedezésére nyújt támogatást a központi 
költségvetés.  
 

Művelődési feladatok támogatása   624 e Ft 
Bérkompenzáció                   60 e Ft 
Összesen:      684 e Ft  
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Működési célú támogatást az államháztartáson belülről 2 005 eFt-ot kapott az önkormányzatunk, 
amelyet a közfoglalkoztatás támogatására utalt a Munkaügyi Központ.  
A legnagyobb bevételi forrást az önkormányzat részére a helyi adók jelentik 28 200 eFt összegben, 
ezen belül az iparűzési adó 24 503 eFt,  a gépjárműadó 532 eFt. Építményadó címen 3 119 eFt, 
talajterhelési díj címén 11 eFt kerül befizetésre. Bírságból, késedelmi pótlékból 35 eFt bevétel 
keletkezett. Az eredeti előirányzat időarányos részénél (25 075 e Ft) 3 125 eFt-tal több adó folyt be az 
önkormányzat adószámláira. 
 
A működési bevételek is az eredeti előirányzatnál magasabb összeggel teljesültek, 1 996 eFt 
összegben. A működési bevételek tartalmazzák a bérleti díjakat, a továbbszámlázott közüzemi díjakat, 
a koncessziós díjat, az előzetesen felszámított Áfa összegét, a kamatbevételeket és az egyéb 
bevételeket. 
 
Felhalmozás célú bevétele  az első félévben nem volt az önkormányzatnak. 
 
A finanszírozási bevételek között kimutatott 986 eFt csak könyvelési technikai tétel. A központi 
költségvetéstől kapott megelőlegezésként kell könyvelni a közfoglalkoztatottak közterheit, amely 
összeg a kiadások között is szerepel, mert azt a közfoglalkoztatottak támogatásából még abban a 
hónapban visszavonja a Munkaügyi Központ.  
 
 
A kiadások alakulása 
 
Az önkormányzat gazdálkodásának  
 
kiadási eredeti előirányzata:     110 480 e Ft, 
             módosított előirányzata:    112 192 e Ft, 
             teljesítése:        37 149 e Ft.  
 
 
Önkormányzatunknál a kiadások 25.82 %-át a személyi juttatások és azok járulékai teszik ki. A 
személyi juttatások összege 7 831 eFt., a járulékok összege 1 760 eFt. 
 
16,12 %-ot képvisel a dologi kiadások köre, melyek az önkormányzat működéséhez, kötelező és 
önként vállalt feladatainak megfelelő szintű ellátásához szükséges anyagok, szolgáltatások beszerzését 
jelentik. 2016. I. félévi évi összege 5 988 eFt, amely időarányosan 1 306 e Ft-tal magasabb az eredeti 
előirányzatnál. 
 
Az önkormányzatok által folyósított ellátások összege   144 eFt. 
 
  Ápolási díj      -21 eFt 
  Természetbeni lakásfenntartási támogatás 129 eFt 

Pénzbeli lakásfenntartási támogatás    36 eFt 
 

A működési célú államháztartáson belüli támogatásra fordított összeg összesen 3 088 eFt. A 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás és szolgálata részére a nyújtott szolgáltatásokért 266 eFt-ot 
utaltunk. Tapolca Város Önkormányzatának 8 e Ft-ot fizettünk az iskolai étkeztetés térítési díjának 
kiegészítésére. Lesenceistvánddal közösen ellátott feladatokhoz (óvoda) a 2014. és a 2015. évi 
elszámolások alapján    2 586 eFt-tal járultunk hozzá. A Lesencéktől a Balatonig Szociális és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás és az álatala fenntartott „Együtt Egymásért” Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat működési költségeire 48 eFt-ot. A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig 
Egyesületnek 30 e Ft tagdíjat fizettünk. A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal belső 
ellenőrzési kiadásaihoz 150 eFt-tal járultunk hozzá. 
 
Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások összege 336 eFt. A legmagasabb összegű 
támogatást a helyi közösen működtetett sportegyesület kapta, 150 eFt-ot. Ezen kívül , mint a 
tűzoltóságot fenntartó  köztestületi tag önkormányzat működési támogatást adtunk  a Tapolcai 
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Önkormányzati Tűzoltóságnak  ( 71.200 Ft), a lesenceistvándi polgárőrség ( 90.000 Ft). 
Támogatásként 25 e Ft összegben digitális fényképezőgépet is vásároltunk civil szervezetnek. 
 
 
A felhalmozási kiadások 16 512 e Ft összegben realizálódtak.  
 
A beruházások, felújítások aktivált, Áfa nélküli értéke: 
 
  Közpark és művelődési ház előtti tér térburkolási munkái 10 236 e Ft 
  Közpark térvilágítás        1 709 e Ft  
   Kis értékű  egyéb tárgyi eszközök     1 056 e Ft 
   ( szivattyú, hulladékgyűjtő, aktatáska, sörpad, párakapu, 
     satu, fűkasza, motorfűrész, ágvágó olló, permetező, 
     bogrács, dézsa ) 
   Összesen:                                                    13 002  eFt 
 
A beruházások, felújítások kifizetett Áfá-ja 3 511 e Ft. 
 
A finanszírozási kiadások között szerepel a finanszírozási bevételeknél említett megelőlegezés, 986 
eFt, valamint a 2015.évben kapott és 2016-ben visszafizetett 48 e Ft normatív támogatási előleg. 2015   
decemberében átutalták az önkormányzatnak a 2016. januári művelődési feladatokra szánt támogatás 
összegét. 
 
A bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatának és teljesítésének összefoglalását az 
előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
A 2016. 06.30.-án a záró pénzkészlet  48 379 917 Ft.  
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
 
 
Uzsa 2016. szeptember 21. 
 
 
      Szántói Imre 
      polgármester 
 
 
        

   Határozati javaslat: 
 
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
 
Felelős:  Szántói Imre 
               polgármester 
  
Határidő: azonnal 
 


