Som Község Önkormányzata
 8655 Som, Ady Endre u. 35/A.
 84/582-001
Fax: 84/382-559
www.som.hu
Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 27-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.
1. napirendi pont: Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Az előterjesztést készítette: Teplán-Szomolányi Éva gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.
Tisztelt Képviselő-testület!
Som Község Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó költségvetését a 2/2018. (III.1.) rendeletével
fogadta el a képviselő-testület.
Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az
előirányzatok módosítása.
I.Központi intézkedések alapján történő módosítások:
A Belügyminisztérium Som Község Önkormányzata részére, Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen, a 2017.
szeptember 29-én hozott miniszteri döntés alapján támogatást ítélt meg. Tekintettel arra, hogy a
támogatás felhasználása csak 2019-ben valósul meg, a támogatás összegét tartalékba helyeztük.
Bevétel
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)
Kiadás
Tartalékok (K513)

+816 000 Ft
+816 000 Ft

1)
A Magyar Államkincstár előirányzat közlő értesítése szerint, a 2018. novemberi normatíva felmérés
adatai alapján a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása soron az önkormányzat 201 780
Ft-tal több támogatást kapott, így csökkentette az előirányzatot.
Kiadás
Tartalékok
- 201 780 Ft
Bevétel
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
- 201 780 Ft
II.

Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások:

III.

Saját hatáskörű döntések: -

IV.

Pótelőirányzati kérelmek: -

V.

Tájékoztatás a 2/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdésében a
Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

1)

A Személyi juttatások (K1) rovatot érintő, év közben történt módosításoknál nem minden esetben került
módosításra a vele szoros kapcsolatban álló, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(K2) rovat, mert volt elegendő előirányzat. Év végén azonban világossá vált, hogy az év elején tervezett
előirányzat nem elegendő, így szükséges volt annak megemelése.
Kiadás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
Tartalékok (K513)

+190 000 Ft
- 190 000 Ft

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt
Képviselő – testületet.
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
 társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jogszabályi kötelezettség,
 adminisztratív terheket befolyásoló hatása: kismértékű,
 a rendelet- tervezet környezeti és egészségügyi következményei: nem értelmezhető,
 a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: jogszabályi
kötelezettség,
 a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem
jelent többletmunkát az eddigiekhez képest.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés tartalmazza az indoklást.
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 26) önkormányzati rendelet
59. §-a alapján a testületi ülést megelőzően kiküldött rendelettervezethez kapcsolódó képviselői,
bizottsági módosító indítványt írásban e-mail útján vagy személyesen lehet benyújtani a
polgármesternél és a jegyzőnél. A módosító indítvány legkésőbb az ülést megelőző harmadik
munkanap 16.00 óráig nyújtható be. A módosító indítvány tartalmazza a módosítani kívánt jogszabályi
hely pontos megnevezését, a jogszabály szöveges módosító javaslatát, a módosítás indoklását és a
képviselő aláírását.
A benyújtott módosító indítványt a jegyző a benyújtást követően törvényességi szempontból ellenőrzi. A
módosító indítványt az ellenőrzést követően észrevételeivel együtt, az legkésőbb ülést megelőző második
munkanap 16.00 óráig továbbítja minden képviselő részére.
Az (1) bekezdés alapján benyújtott és törvényességi észrevétellel ellátott képviselői módosító indítvány a
vonatkozó testületi ülésen, az adott napirendi pont keretén belül kerül megtárgyalásra.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében
szereplő rendelet tervezet módosítását vitassa meg, majd a rendelet módosításáról szóló
rendeletet alkossa meg.
Ságvár, 2019. február 15.
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Az előterjesztés melléklete
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
......./2019. (......) ….. rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III.1.) rendelet módosításáról
Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.1.) rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (1) § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 269 954 912 forint
tárgyévi költségvetési bevétellel és 269 954 912 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
a)
65 198 990 forint költségvetési bevétellel,
b)
269 023 499 forint költségvetési kiadással,
c)
-203 824 509 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca)
7 807 009 forint működési hiánnyal,
cb) 196 017 500 forint felhalmozási hiánnyal,
d)
204 755 922 forint finanszírozási bevétellel,
e)
931 413 forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
a)
72 122 999 forint Működési költségvetés módosított kiadásai
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
aea)

14 664 900 forint Személyi juttatások
2 716 800 forint Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
17 777 880 forint Dologi kiadások
5 283 500 forint Ellátottak pénzbeli juttatásai
23 059 980 forint Egyéb működési célú kiadások, ebből
19 380 forint
Elvonások és befizetések

aeb)

0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

aec)

0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

aed)

0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

aee)

13 504 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

aef)

0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

aeg)

0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

aeh)

0 forint Árkiegészítések, támogatások

aei)

0 forint Kamattámogatások

aej)

9 536 600 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

b)

196 900 500 forint Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

ba)

196 379 500 forint Beruházások, ebből

baa)

183 741 000 forint
EU-s forrásból megvalósuló beruházás

bb)

521 000 forint Felújítások, ebből

bba)

0 forint

bc)

0 forint Egyéb felhalmozási kiadások, ebből

bca)

0 forint
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

bbb)

0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

bbc)

0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

bbd)

0 forint Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

bbe)

0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

bbf)

0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

EU-s forrásból felújítás
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bbg)

0 forint Lakástámogatás

bbh)

0 forint Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

c)
d)

8 619 939 forint Tartalék
931 413 forint Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. §

A Rendelet 1.1.-5.1.3 mellékletei helyébe e rendelet 1.1.-5.1.3 mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lenkey Tibor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. február ……
napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.
Ságvár, 2019. február …..
Budainé Vajk Ildikó
jegyző
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