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Tisztelt Képviselő-testület!
Som Község Önkormányzatának 2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az
alábbiak szerint terjesztem elő.
A község 2018. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 2/2018.
(III.1.) számú rendeletével fogadta el. Az elfogadott összesített költségvetés szerint Som Község
Önkormányzata részére 257 635 751 Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2018. évi célok és feladatok
megvalósításához.
A háromnegyed éves beszámolóban a módosított költségvetés az időközben jelentkezett feladatok
következtében már 268 516 922 Ft kiadással számol, amelyet 63 761 000 Ft előirányzott költségvetési és
204 755 922 Ft finanszírozási bevétel fedez.
2018. háromnegyed évében a tervezett bevételek összességében jó, időarányos teljesülést mutatnak.
SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVRE TERVEZETT
BEVÉTELEI
A beterjesztett költségvetési javaslat 257 635 751 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. Ebből következően költségvetési hiánnyal nem számoltunk.
Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és
központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 10 881 171 Ft-tal növekedve 268 516 922
Ft-ra változott.
Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati I. félévi Beszámoló 1/A. és 1/B.
számú mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint.
Az államháztartáson belülről kapott működési támogatás 83 %-os jó időarányos teljesüléssel 26 794 367 Ft
volt.
A tervezett működési bevételek 90 %- a teljesült összességében szeptember 30.-ig.
A szolgáltatások ellenértéke 31 %-os teljesülést mutat, melynek csak a művelődési ház bérleti díjából
származik.
A tulajdonosi bevételek alatt a tervezett összeg 95 %-a realizálódott a zárási időpontig. A hosszú távú bérleti
szerződéseink alapján fizetendő bérleti díjak időarányosan teljesültek.
Kamatbevételeink 63 %-a teljesült. Ennek oka, hogy a pénzintézet által adott forgalmi kamat nem magas.
A háromnegyed éves zárás adatai alapján a 2018. évre tervezett közhatalmi bevételek /adóbevétel/ 71 %-a azaz 15 193 639 Ft teljesült 09.30-ig, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó
átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok illetve az igazgatási
szolgáltatási díjak összegeit is.

2018.09.30-i állapot
Számla típusa

Telekadó

Tervezett bevétel

Tényleges bevétel

Teljesülés

2018. évre

2018. 06. 30.-ig

%

/ Ft /

/ Ft /
500 000

0

0

Magánszemélyek
kommunális adója

3 500 000

3 223 089

92

Építményadó

6 000 000

3 878 082

65

Iparűzési adó

10 000 000

6 708 370

67

1 500 000

1 285 251

86

50 000

24 297

49

100 000

74 550

75

21 650 000

15 193 639

71

Gépjárműadó (40%)
Bírság, pótlék
Talajterhelési díj
Összesen:

Magánszemélyek kommunális adója: Az első háromnegyed évben 3 223 089 Ft bevételt realizáltunk az
éves tervben szereplő 3.500.000 forintból. Az adóhátralékok behajtásán folyamatosan dolgozunk.
Iparűzési adó: A tervezett bevétel 67 %-a teljesült a tervezett bevételhez viszonyítva.
Gépjárműadó: 86 %-os teljesítési arányt mutat. Az összesen befolyt bevételből az önkormányzatot 40 %,
azaz 902 164 Ft-os bevétel illeti meg. A 60 % továbbutalásáról havonta, minden hónap 10-éig gondoskodunk.
Bírság, pótlék: 49 %-os teljesítés történt az első háromnegyed évben. A hátralékok, bírságok, pótlékok
behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala.
KIADÁSOK
A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az önkormányzat működtetésének és
szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a
jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges forrásokra.
Az önkormányzat 268 516 922 Ft-os előirányzatából 44 299 408 Ft került felhasználásra, a tervezett
előirányzat 17 %-a.
Ezen belül a működési célú kiadások 58 %-os teljesülést mutatnak az első félévben, részletezésüket az
önkormányzati beszámoló 2.sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.
Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év első félévében
Zöldterületek, parkok fenntartása
A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos ennek elvégzése a közmunka program keretein belül
történt az idén. Az első háromnegyed évben a közterületre virágokat vásároltunk, valamint az önkormányzati
területeken fűkaszálást végeztettünk.
Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai
A költségvetésben a „közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók” fenntartására a 2018-es évre

vonatkozó költségvetésben 2 543 000 Ft került jóváhagyásra, melyből 6 000 Ft a felhasználás. Ebből az
összegből az utak és járdák téli hó és síkosság mentesítése valósult meg.
Közvilágítás
A 2018.-as előirányzott költségkeret elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának
fenntartására.
Temetőfenntartás
A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történik. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a
legszükségesebb feladatok ellátását -vízdíj és áramdíj- illetve apróbb karbantartásokat teszi lehetővé ebben
az évben. A betervezett előirányzat 30 %-a került felhasználásra.
Közcélú, közérdekű, közhasznú munka
A korábbi évekhez hasonlóan kerültek bevonásra a közfoglalkoztatásba, az elhelyezkedni nem tudók. Az
elindított programok 8 órában történő foglalkoztatást tettek lehetővé, amely a segélyt meghaladó
jövedelemhez juttatta a munkavállalókat.
Önkormányzatunk ebben az évben 100 %-os támogatottságú közfoglalkoztatási programban tudott részt
venni. Ezáltal az év első felében a 2017-ről áthúzódott a 2017.évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
kiadásai illetve a 2018-ben megpályázott programok kiadásai jelennek meg, melynek keretén belül 6 főt
foglalkoztatunk.
Közművelődés
A közoktatási, közművelődési támogatásra tervezett előirányzat 85 %-a mutatkozott kiadásként.
2018.-ben ismét csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében
olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére folyósítható az ösztöndíj,
akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 10
havi ellátás együttes utalása 100.000 Ft összegben megtörtént.
Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alap felhasználása 25 %-os teljesülést mutat.
A Somi Falunap-Sütifesztivál előirányzata 103 %-os teljesülést mutat.
Egyéb feladatok
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése kiadás jelentős része a harmadik negyedévben mutatkozott,
tekintettel a nyári szünetre. Az előirányzat felhasználás eddig 116 %-os. Emellett a 2017. évi beszámolóban
megállapított visszafizetési kötelezettségünknek is eleget tettünk 19.380 Ft értékben. Visszafizetésre azért
került sor, mert 2017. évben a számlára érkező, szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban kapott
normatívát nem használtuk fel 100 %-ban.
Ságvár Község Önkormányzatához utalt, a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH),
Bóbita Óvoda és Bölcsőde, Ságvár és Környéke Önkormányzati feladatellátó Társulás fenntartásához,
valamint a KÖH épületének takarításához való hozzájárulás együttesen 76 % -os értéket mutatnak, tehát
időarányos az előirányzatfelhasználás.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatkörébe a posta, fogorvosi rendelő és az orvos részére
tovább-számlázásra kerülő közüzemi díjak tartoznak. Az itt szereplő költségek tehát bevételi oldalon is
megjelennek. A fogorvos és orvos részére év végén, egy összegű számlát állítunk ki, míg a Magyar Posta Zrt.
részére havonta, az adott költség felmerülését követően számlázunk.

A vagyonbiztosítás 2018. évben fizetendő összegét a Biztosítási Társulási megállapodás szerint minden tag
önkormányzat egyénileg teljesít a biztosító felé. Szeptember 30-ig az egész éves díj kiegyenlítésre került.
A Segélyezés, szociális feladatok ellátása soron szereplő előirányzat 32 %-át használtuk fel az első három
negyedévben. Segélyeket, települési támogatásokat az alábbi bontásban fizettünk ki:
GYVK Erzsébet utalványok
Lakásfenntartási támogatás
Iskolakezdési támogatás
Letelepedési támogatás
Rendszeres gyógyszertámogatás
Eseti támogatás
Születési támogatás
Köztemetés
Krízis támogatás
Mindösszesen:

288 000 Ft
186 000 Ft
336 000 Ft
100 000 Ft
30 000 Ft
290 000 Ft
50 000 Ft
120 000 Ft
170 000 Ft
1 570 000 Ft

Az önkormányzat kiadásai között szerepelnek a választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármesterek
tiszteletdíja, költségtérítése, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, jutalom. Dologi kiadások között
a következők szerepelnek: festőtábor kiadásai. telefon díjak, közüzemi díjak, igazgatási szolgáltatási díjak,
ügyvédi díjak, rendezési terv, vízkárelhárítási terv, IVK szakrendszer felülvizsgálatának díja, kamerarendszer
karbantartása, belső ellenőrzés, hulladékdíj, postai szolgáltatások, bankköltség. Az előirányzat felhasználás
ezen a soron 66 %-os. A személyi juttatások időarányosan teljesültek, míg a dologi kiadásoknál alacsonyabb,
csupán 52 %-os a teljesülés.
A könyvtári kiadások előirányzat felhasználása teljesen időarányos, 79 %-os. Ezen a soron a könyvtáros
megbízási díja és annak járulékai, valamint a könyvtár közüzemi díjai, apróbb karbantartási munkálatok
szerepelnek.
Siófok Város Gondozási Központja (hozzájárulás az orvosi ügyelet ellátásához) részére kifizetésre került az
éves díj, azonban a Nefela Egyesülés (jégeső elhárítási díj) részére még nem került kifizetésre az éves díj.
A DBRHÖT részére, szerződés szerint a tagdíj 2/3-át fizettük ki, a fennmaradó 1/3-ot pedig az utolsó
negyedévben kerül kifizetésre.
Fejlesztési feladatok - 2018. év
Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 196 379 500 Ft előirányzott összegből kívánja megvalósítani
az év során, amelyből az első három negyedévben 2 193 024 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 2 %a. Ebből az összegből kisértékű tárgyi eszközöket vásároltunk (térfigyelő kamera bővítése, használt
számítógép), valamint a ravatalozó felújítása történt meg, továbbá Ságvár és Som fenntartható települési
közlekedésfejlesztése projekt keretein belül ingatlant vásároltunk a kerékpárút részére.
Szintén a fejlesztési kiadások között jelenik meg a közmunka program keretében támogatással beszerzett
kisértékű tárgyi eszközök.
Az Ady Endre u. 32. szám alatti ingatlan felújítása, valamint a kispályás füves labdarúgópálya kialakítása még
nem kezdődött el.
A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza.

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.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolót
vitassa meg és fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Som Község Képviselő-testülete a Som Község Önkormányzata 2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Som, 2018. november …...

Lenkey Tibor
polgármester

