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ELŐTERJESZTÉS
Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek
2018. novemberi együttes testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. háromnegyed éves
gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Kecskés Gábor székhely község polgármestere
Előterjesztő: Lenkey Tibor Som Község polgármestere
Előterjesztő: Pistár Péter Nyim Község polgármestere

Tisztelt Képviselő-testületek!
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
jelentést az alábbiak szerint terjesztjük elő.
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési
határozatot Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2018. (II.27.) / Som
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2018. (II.27.) / Nyim Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2018.(II.27.) számú határozatával fogadta el.
Az elfogadott összesített költségvetés szerint a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal részére
75.634.000 Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2018.évi célok és feladatok
megvalósításához.
A féléves beszámolóban a módosított költségvetés az időközben jelentkezett feladatok
következtében már 76.899.090 Ft kiadással számol, amelyet 1.575.000 Ft előirányzott
költségvetési és 75.324.090 Ft finanszírozási bevétel fedez.
2018. szeptember 30-ig a tervezett bevételek összességében jó, időarányos teljesülést
mutatnak.

SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. III.NÉVI
BEVÉTELEI
A beterjesztett költségvetési javaslat 75.634.000 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A
2018. évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak
tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.
Az eredeti költségvetésünkben szereplő főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi
intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 1.265.090 Ft-tal növekedve
76.899.090 Ft-ra változott.
A hivatal bevételeinek részletes teljesítési adatait a hivatali III. névi Beszámoló 1/A. és 1/B.
számú mellékletei mutatják be összesítve,valamint működési és fejlesztési célú részletezés
szerint.
A Hivatal teljesített bevétele 52.733.712 Ft, melyből 1.766.455 Ft költségvetési bevétel,
50.967.257 Ft pedig finanszírozási bevétel.
A költségvetési bevételek megoszlása:
- egyéb működési célú támogatások áh.belülről: 1.477.095 Ft
- egyéb közhatalmi bevétel: 5.000 Ft
- szolgáltatások ellenértéke: 10.000 Ft
- kiszámlázott ÁFA: 34.631 Ft
- kamatbevétel: 29 Ft
- egyéb működési bevételek: 239.700 Ft
Az egyéb működési bevételek között SZÉP kártya lejárt utalványainak visszautalásából
származó bevétel, gázdíj számla díjvisszatérítése, valamint egy 2017.évi téves utalás
visszautalásából származó bevétel illetve a gyakorlati képzés megtérítése került elszámolásra.
A finanszírozási bevételek között az alábbi tételek szerepelnek:
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a Magyar
jóváhagyott 2017. évi beszámoló adatai alapján 1.085.090 Ft
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központi, irányító szervi támogatás (Ságvár Község Önkormányzatától, mint gesztor
önkormányzattól átvett intézményfinanszírozás): 49.882.167 Ft. Ebből az állami
támogatás 30.502.800 Ft, az önkormányzatok saját hozzájárulása („önrész”) pedig
19.379.367 Ft.

KIADÁSAI
A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük a hivatal működtetésének és
szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk
továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges forrásokra.
Az önkormányzati hivatal 76.899.090 Ft-os előirányzatából 50.510.607 Ft került
felhasználásra, a tervezett előirányzat 65,68 %-a.
Ezen belül a működési célú kiadások 65,67 %-os teljesülést mutatnak szeptember 30-ig,
részletezésüket a hivatali beszámoló 2.sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.
A Hivatal teljesített kiadása 50.510.607 Ft, mely az alábbiak szerint alakult: személyi
juttatások 35.991.702 Ft, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
7.276.301 Ft, dologi kiadások 7.209.774 Ft, beruházás 32.830 Ft.
Az igazgatási soron a teljesített kiadások összege 42.993.579 Ft ez a módosított előirányzat
64,08 %-a, az adóhivatal teljesített kiadása 6.003.498 Ft ez a módosított előirányzat 72,56 %a. Országgyűlési képviselő választást a kapott állami támogatásból sikerült megvalósítani
szeptember 30-ig a tényleges kiadás 1.480.700 Ft ez 98,91 %-a a módosított előirányzatnak.
Személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok valamint a dologi kiadások esetében a
teljesítés alacsonyabb az időarányosnál a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően.
A Hivatal a felhalmozási célú kiadásait 33.100 Ft előirányzott összegből kívánja megvalósítani
az év során, amelyből az első félévben 32.830 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg
99,18 %-a.
A fejlesztési célú kifizetések részletezését a Hivatali beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza.

A 2018.09.30.-i záró pénzkészlet 987.901 Ft az alábbiak szerint:
- forintpénztár záró állománya: 47.960 Ft
- bankszámla záró állománya: 939.941 Ft.
A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. III.névi gazdálkodásáról összességében
elmondható, hogy felelősségteljesen, takarékosan gazdálkodtunk. Kiadásaink 65,68%-ban
teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
A bevételek tekintetében 68,58%-os a teljesülés a módosított előirányzathoz viszonyítva.
Az állami támogatás vonatkozásában változás nem történt, az igényléskor és a harmadik
negyedév végén is 40.670.400 Ft volt.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 2018. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott
célok elérése megfelelő ütemben halad, a szükséges és elkerülhetetlen előirányzat
módosításokra számolva is teljesíthetőnek tartom a 2018. évre kitűzött feladatok
megvalósítását.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a 2018. háromnegyed évi gazdálkodásról szóló
beszámolót vitassa meg és fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Ságvár Község Képviselő-testülete, Som Község Képviselő-testülete valamint Nyim Község
Képviselő-testülete a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. háromnegyed évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: értelem szerint.
Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Lenkey Tibor polgármester és Pistár Péter polgármester
a végrehajtásért: Budainé Vajk Ildikó jegyző
Ságvár, 2018. október 31.

Kecskés Gábor
polgármester

Lenkey Tibor
polgármester
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Pistár Péter
polgármester

