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2019. február 27-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.
3. napirendi pont: Som Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása.
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!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által
elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L.. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) rendelkezéseinek
megfelelően került sor. Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és
költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és
felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.
1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.
3. A végleges költségvetés a várható 2019. évi kiadásokon és bevételeken túl minden előző
évről áthúzódó költséget és bevételt is tartalmazzon.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását
biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak
pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt
feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem
veszélyeztetheti.
5. A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony
gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, de a kiadások szükséges és reális fedezetét
biztosítani kell a tervezés során.
6. A szociálisan hátrányos helyzetűek szociális támogatására fordítható kiadások szintjének
megtartására kell törekedni.
7. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal
összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.
8. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő,
több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek
realizálását.
9. Törekedni kell a közfoglalkoztatás estében is a pályázati lehetőségek kihasználására.
10. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot
kell képezni.
Figyelembe kellett venni továbbá az előző évek kötelezettségvállalásait, a központi jogszabályok
változását, az Önkormányzatok adott évi finanszírozási rendszerét, valamint az előző évek
gazdálkodási tapasztalatait.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő
saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is
nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesíteni kell a
szolidaritás elvét. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési
támogatásokat 2019. évben is csökkenti az ún. beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás
elvének fokozottabb érvényesülésével – Som Község Önkormányzata vonatkozásában az állami
normatívák összegei beszámítás után is azonosak maradtak.
A 2019 évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Som Község Önkormányzata részére
282 667 666 Ft összegben határozza meg a 2019. évi célok és feladatok megvalósításához
szükséges kiadási előirányzatokat.
SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVRE TERVEZETT
BEVÉTELEI
A község gazdasági növekedését, az önkormányzat működőképességének megtartását tartottuk
legfontosabb célként az önkormányzat költségvetésének tervezésekor.
A kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat a
költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből
megteremthető.
A beterjesztett költségvetési javaslat 282 667 666 Ft összegű bevétellel és kiadással számol, amely
az előző évhez viszonyítva 4,63 % növekedést mutat, ennek oka, hogy a Ságvár-Som fenntartható
települési közlekedésfejlesztése pályázatban elszámolható támogatási összeg már 2017. évben
megérkezett Som Község Önkormányzata költségvetési bankszámlájára, azonban ezen összeg teljes
felhasználására még nem került sor, s ez a 2017 és 2018. évi költségvetési maradványt jelentős
mértékben növelte. A 2019. évi költségvetés összeállításánál továbbra is a kiadásokat olyan szinten
terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi
önkormányzat költségvetési mérlege és az 1/A,1/B táblák mutatják be.
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A támogatások 2019. évben a következők szerint alakulnak:
A működéshez kapcsolódó általános támogatások 5,76 %-kal eredményeznek több bevételt a 2018.
évinél.
Támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó
építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan is a belterület nagysága alapján.
Közvilágítás fenntartásának támogatására a közvilágítás biztosításához is kaptunk forrást. A
támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján
történik. Támogatás illeti meg az önkormányzatot a köztemető és a közutak fenntartására, valamint
egyéb önkormányzati feladatokra, továbbá a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátására.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az idei évben
is az alapellátások biztosítása. Összességében 2019. évben szociális és gyermekjóléti feladatok
ellátására 58,38 %-kal több normatívát kap Som Község Önkormányzata, mely magában foglalja a
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését (26,32 %-os normatíva csökkenés), valamint a települési
önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását (69,08 %-os, kiugró növekedés).
Kulturális feladatok támogatására az előző évi támogatás 100 %-ának megfelelő forrást kapunk,
tehát az idei évben, a tavalyival azonos összeget kapunk.
Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) rovaton a
közfoglalkoztatási programban kapott támogatások szerepelnek: 2018. július 2-től 2019.02.28-ig
tartó program 2019. évre eső támogatási összegei, valamint a 2019.03.01-2020.03.31-ig tartó
program 2019. évben esedékes kiadásaira kapott működési célú támogatás.
Közhatalmi bevételeink, a helyi adóbevételek az előző évi tény bevételekkel megegyező összegben
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kerültek tervezésre.
A magánszemélyek kommunális adója esetében bevétel növekedéssel számoltunk, alapozva ezt az
előző évi tény befizetésekre.
Telekadóból 2019. évben már beérkezett összeg került tervezésre, építményadóból a 2018 évihez
képest alacsonyabb összegű bevételt várunk.
Iparűzési adóból is a 2018. évi tényleges bevétellel számolunk.
Gépjárműadóból a központi szabályozás következtében továbbra is csak a beszedett összeg 40 %val számolhatunk, amely az előző évinél 400.000 Ft-tal magasabb összeget jelenthet, alapozva ezt a
2018. évi tény adatokra.
Egyéb közhatalmi bevételeknél a 2018. évi ténylegesen befolyt összegekre alapoztunk, mely 51,33
%-kal magasabb a tavaly előirányzott összegnél.
A szolgáltatások ellenértékének bevétele jelentős összegű növekedést (75 %) mutat, mely a temető
használat megnövekedett számából, valamint kultúrterem gyakoribb bérbeadásából, s ezek
bevételéből adódik.
A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele a kiadásai oldalon is megjelenik így a költségvetésre
nincs növelő hatással.
A tulajdonosi bevételeknél mintegy csökkenés várható, melynek oka a DRV Zrt. által fizetendő
eszközhasználati díj összegének tudható be. Az előző éves tényadatokkal kalkuláltunk, bár további
eszközhasználati díjak kiközlésére még ezután fog sor kerülni, mely a tavalyi évet érinti, azonban
bizonytalan bevételek nem tervezhetők a költségvetésben. Emellett idei évben külön soron kerül
feltüntetésre az ügyvédi iroda, posta épületének bérleti díja, a sírhely megváltások, valamint a
köztemető bejáratánál található hirdetőtáblák vonatkozásában kiszámlázott éves díjak.
Kamat bevételek az önkormányzati fizetési és elkülönített számlákon időszakonként mutatkozó
kisebb kamatozó pozitív egyenlegekből várhatóak. Ez az MNB Zrt által közölt jegybanki alapkamat
miatt és a 2018. évi tényadatokon alapozva a tavalyi évhez képest alacsonyabb összeget mutat.
Egyéb különféle működési bevételek az egy-, valamint kétforintos címletek kivonása miatti kerekítési
különbözetekből, továbbá azállami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség,
adónemenkénti kerekítésekből adódó, bérfinanszírozási listákon szereplő adatoktól való eltérésekből
adódik, melyek havonta bérkönyvelésnél kerülnek korrigálásra.
Bevételként jelenik meg a szennyvíz vonatkozásában idei évben befizetésre kerülő az egyéb civil
szervezetektől/lakosságtól átvett pénzeszköz a falunap támogatására.
Bevételként jelenik meg a DRV Zrt- által közölt, lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás
2018. évi összegének elszámolásából fakadó, Magyar Államkincstár részére visszafizetendő
támogatás, mely egyrészről bevételként megjelenik a DRV Zrt. részéről, majd továbbutalásra kerül a
Magyar Államkincstár felé, s így a kiadási oldalon is megjelenik.
A pénzmaradvány az előző évi költségvetési valamint finanszírozási bevételek és kiadások
egyenlegeként jelentkezik, összege csekély mértékben meghaladja az előző évit, áthúzódó saját
forrást biztosít 206 993 990 Ft összegben a 2019 évre tervezett feladatok megvalósítására. A
pénzmaradvány magas összegét az indokolja, hogy a Ságvár-Som fenntartható települési
közlekedésfejlesztési program (Ságvár-Som kerékpárút) kapcsán a támogatási összeg már az
önkormányzat rendelkezésére állt 2017. és 2018. években is, azonban a kiadások jelentős része
2019-ban fog jelentkezni.
Finanszírozási bevételként jelenik meg a kerékpárút pályázat önerő növekedése miatt szükségessé
vált hosszú lejáratú hitel felvétel. Ennek törlesztése megjelenik a finanszírozási kiadások között.
KIADÁSAI
A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat nevében
végzett beruházások, felújítások kiadásait, a község fenntartásához, üzemeltetéshez kapcsolódó
kiadásokat, a választott tisztségviselők juttatásaival kapcsolatos kiadásokat, és a helyi
önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat,
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és a tartalékot.
Kiadások tervezésekor kiemelten figyeltünk a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok
ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé
tevő forrásokra.
Községüzemeltetési feladatok és azok jellemzői a következők:
A községüzemeltetési feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök tervezésénél figyelembe
vettük az előző évi tapasztalatokat és a 2019. évben jelentkező új feladatokat.
Az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök meghatározásakor a legszükségesebb
feladat ellátással terveztük a költségvetési előirányzatokat. A korábbi évhez képest eltérő összegű
ráfordítást terveztünk zöldfelületek, parkfenntartási feladatok; közutak, hidak, járdák; közvilágítás
szakfeladatok költséghelyein, melyeket a 2018. évi tény adatokra alapoztunk.
Jelentős kiadást eredményez a községüzemeltetési feladatok ellátása, amelynek kiadási előirányzatát
az előző évi tervhez viszonyítva összességében a közmunka kiadásaival együtt számolva 9 %-kal
csökkent összegben szerepeltetünk.
Zöldfelületek, parkfenntartási feladatok
A parkjaink és zöldterületeink fenntartására az elmúlt év tényadataival számoltunk. Községünk
virágosítását meghatározza a közösségi területek díszítése melyre idén is kiemelt figyelmet
fordítunk. Som község közigazgatási területén lévő zöldterületek gépi és kézi kaszálásának összege
is itt került megtervezésre, az eddigivel azonos mértékben tervezzük bevonni a
közmunkaprogramban dolgozókat a költségek optimalizálása érdekében. Ezen a költséghelyen kerül
kimutatásra a közösségi ház udvarán található padok újrafestése, karbantartási munkálatok.
Közutak, hidak, járdák, pakolók
A 2019. évi költségek tervezésénél az idei évben szükségessé vált munkálatok költség vonzatait,
illetve az állami normatívákat vettük alapul. A 2019. évi költségek tervezésénél a kötelezően
ellátandó feladatokra koncentrálva alakítottuk ki a költséghelyeinket.
Közvilágítás
2018 évhez viszonyítva a villamos energia ár tekintetében a növekvő rendszerhasználati díjak, az
emelkedő adóterhek nem okoznak költségnövekedést az előző évhez képest, hiszen tavalyi évben az
összes erre a célra kapott támogatással terveztünk kiadási oldalon is, idei évben azonban a jelentős
különbség miatt a 2018. évi tényadatokra alapozunk. A karbantartási költségnövekedésnél a KSHáltal közzétett időszaki inflációs rátát alkalmaztuk.
Állategészségügyi és mg-i feladat
Ezen a soron kerülnek feltüntetésre az Alpha-Vet Kft-vel fennálló szerződésünk révén felmerülő
gyepmesteri tevékenységek költségei.
Temető fenntartás
A temetők fenntartására vonatkozóan a 2019. évben a temetői vízhasználati díjakat illetve a villamos
energia költséget, valamit kisebb festési munkálatok kerültek megtervezésre a 2018-es szinten.
Lakott külterülettel kapcsolat feladatok
Elsődleges célunk a külterület utak karbantartása, lehetséges pályázati támogatásokat kihasználva.
Közfoglalkoztatás
Az előzetes létszámigény benyújtásakor a benyújtható legmagasabb létszámot jeleztük a Somogy
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Igazgatóságára. A közfoglalkoztatottak a közterületeken
végeznek munkát, elsősorban hulladékgyűjtést, önkormányzati területeken kaszálási, irtási
feladatokat, ároktisztítást, utcabútorok, buszvárók, korlátok festését. A közfoglalkoztatottakkal
fogjuk biztosítani a többlet feladatok ellátását a rendezvények előtti és utáni takarítási munkák
elvégzését.
A közmunkaprogram keretein belül idei évben 80 %-os támogatást nyújtanak a közfoglalkoztatottak
bérköltségeire, azonban dologi kiadásokra nem tervezhető kiadás /támogatási összegből/.
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A jelenleg futó, és márciusban kezdődő közfoglalkoztatási programban részt vevő dolgozók
munkabére és annak közterhei, valamin a foglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások (védőital) is
ezen a költséghelyen szerepelnek.
Az önkormányzat kiadásai között tervezett közoktatási, közművelődési kiadások várhatóan
mintegy 7,02 %-kal növekednek. Az Ösztöndíj Alapot a feltételeknek megfelelő pályázók száma
alapján 100 000 Ft-ra állítottuk. A Civil szervezetek számára 600.000 Ft pályázati alapot biztosítunk.
Rendezvényre a Falunap, Sütifesztivál színvonalának megtartása mellett az előző évitől alacsonyabb,
1.524.000 Ft összegű előirányzatot képezünk. A csökkenés oka, hogy az esemény nyilvánosságából
adódóan nem minden tétel (reprezentáció: élelmiszer számlák, ajándéktárgyak) minősül
reprezentációnak, s így nem szükséges annyi közterhet, járulékot fizetni. További soron jelenik meg
az idei évben is megrendezésre kerülő festőtábor, valamint a táborban készült festmények
képkeretezési kiadásai.
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása soron szereplő kiadás a bevételi oldalon
is megjelenik, amennyiben a normatíva nem fedezi a kiadásokat, úgy pótigény nyújtható be,
többletbevétel esetén pedig visszafizetési kötelezettség keletkezik. A kiadási oldalon megjelenő
összeg a normatíva összegén alapul.
Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelően
lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi
kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Közös önkormányzati hivatal esetében a
támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, mi esetünkben tehát Ságvár Község Önkormányzata
kapja a támogatást, amelyet a lakosságszám alapján megoszt Som és Nyim Község
Önkormányzatával. Az adott önkormányzatot illető támogatási hányad beszámításával kerül
meghatározásra a Közös hivatal kiadásaihoz történő hozzájárulásunk összege. A Ságvári Közös
Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Közös Hivatal) fenntartó Ságvár Község Önkormányzata
részére 2018-ben hozzájárulást kellett fizetnünk 8 014 000 Ft összegben, mely idei évben
csökkenést mutat, így a prognosztizált összeg 7 472 000 Ft.
A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás), valamint a
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) részére fizetett/fizetendő működési
hozzájárulás mértéke az előző évihez képest nőtt, 2019. évben a Társulásnak fizetendő összeg
1 080 000 Ft, az Óvodának pedig 5 595 000 Ft.
Ságvár Község Önkormányzatának fizetett működési hozzájárulás a Közös Hivatal takarítását ellátó
személy munkabérére és annak járulékaira vonatkozik, mely idei évben az előző évihez képest
magasabb, 609 000 Ft összegben jelenik meg a költségvetés kiadási oldalán.
Idei évben Ságvár Község Önkormányzata részére működési hozzájárulást fizetünk a Ságvári Bóbita
Óvoda és Bölcsőde fűtési rendszerének üzemeltetésével /fűtőanyag aprítékolás/ kapcsolatban,
hiszen a fűtőanyagot Ságvár Község Önkormányzatának alkalmazottjai aprítják, Ságvár Község
Önkormányzatának költségei terhére, mely az óvoda költségvetésében nem jelenik meg, így ezen
költségek nem kerültek felosztásra az Óvoda fenntartásához fizetett működési hozzájárulásban.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás a továbbszámlázott közüzemi díjak kapcsán a
közüzemi szolgáltató részére megfizetett díjakat tartalmazza, mely az előző évi tényszámokon
alapul.
A vagyonbiztosítás 2019. évben fizetendő összege a biztosító által már közölt számla alapján,
tényadatokon alapszik, melyet a Biztosítási Társulási megállapodás szerint minden tag önkormányzat
egyénileg teljesít a biztosító felé.
A felelősségbiztosítás a Biztosítási Társulási megállapodás keretében biztosított, mely ellenértékét
Ságvár Község önkormányzata fizeti meg a biztosító részére, a Biztosítási Társulásban tag
önkormányzatok pedig átadják ezt a pénzeszközt Ságvár Község Önkormányzata részére. Az
aktuális díjakat biztosítási alkusz közli.
Az állam által biztosított támogatási formákon túl a települési támogatás bevezetésével az
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önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben
segítséget nyújthatnak az arra rászorulóknak.
A települési támogatásra tervezett összeg az előző évi tervszámhoz viszonyítva csökkent. Az
előirányzat összegének meghatározásakor figyelembevételre került Som Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 1/2017 (I. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról,
valamint a segélyezés terén szerzett elmúlt évi gyakorlati tapasztalatok. Az előirányzat 2019 évre
(7 972 000 Ft) várhatóan elegendő fedezetet jelent Som Község Önkormányzata által biztosított
települési támogatásokra, mely megegyezik a bevételek között szereplő normatívával.
Az önkormányzat kiadása a korábbi évhez viszonyítva 25,41 %-al csökkentett összegben került
megtervezésre. Ezen a költséghelyen szerepelnek a választott tisztségviselők, polgármester,
alpolgármesterek tiszteletdíja, költségtérítése, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.
Személyi jellegű kiadásokra tehát összesen 8.342.200 Ft került betervezésre, melyhez még
hozzáadódnak az önkormányzat dologi kiadásai 3 149 000 Ft értékben, így az önkormányzat
kiadásai mindösszesen: 11 491 200 Ft. Az önkormányzat dologi kiadásait az alábbi táblázat
részletezi:
Önkormányzat kiadásai, dologi
Üzemanyag, egyéb üzemeltetési anyag beszerzés
(K312) irodaszer 50000, üzemanyag 200000
Áfa (K351)
Telefon díja (K322)
Áfa (K351)

300 000 Ft
81 000 Ft
158 000 Ft
42 000 Ft

Közüzemi díjak Gázszolgáltatás (K 331)

250 000 Ft

Közüzemi díjak Áram (K331)

250 000 Ft

Közüzemi díjak Víz (K331)

60 000 Ft

Áfa (K351)

135 000 Ft

Karbantartás (K334)

100 000 Ft

Áfa (K351)
Közvetített szolgáltatások (Áram számla ÁHK tételei)
(K335)
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
igazgatási szolg. Díj (K336)

100 000 Ft

Ügyvédi díj (K336)

150 000 Ft

Áfa (K351) (K336 sorainak áfája)
Egyéb szolgáltatás - hulladékdíj K337
Egyéb szolgáltatás belső ellenőrzés díja (K337)
Egyéb szolgáltatás postai levél K337
Egyéb szolgáltatás IVK felülvizsgálat,
nyomonkövetés K337

27 000 Ft
15 000 Ft

67 500 Ft
20 000 Ft
160 000 Ft
5 000 Ft
400 000 Ft

Egyéb szolgáltatás értékbecslés K337
Egyéb szolgáltatás térfigyelő kamerarendszer
karbantartása K337

40 000 Ft
120 000 Ft

Áfa (K351) (K337 sorainak áfája)

190 000 Ft

Bankköltség (K337)

400 000 Ft

Hirdetések díjai (K342)

50 000 Ft

Áfa (K351)

13 500 Ft

Kerekítési különbözetek (K355)

10 000 Ft

Késedelmi kamat (K355)

5 000 Ft

A települési könyvtár kiadásai között az alábbi tételek szerepelnek összesen 937.000 Ft értékben:
Könyvtáros megbízási díja (30000*12 hó) (K1)
Szochó (K2)

360 000 Ft
64 000 Ft
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Közüzemi díjak gázszolgáltatás (K331)

250 000 Ft

Közüzemi díjak áramszolgáltatás (K331)

100 000 Ft

Közüzemi díjak vízszolgáltatás (K331)
Áfa (K351)
Karbantartás (K334)
Karbantartás áfa (K351)

25 000 Ft
100 000 Ft
30 000 Ft
8 000 Ft

Központi orvosi ügyelet ellátásához hozzájárulásként fizetett összeg a korábbi évhez viszonyítva
közel azonos összegben került megtervezésre, összesen 400 000 Ft összegben.
A DBRHÖT által közölt 2019. évi tagdíj is kötelezettségként jelenik meg, mely 187.000 Ft-tal terheli
a költségvetés kiadási oldalát.
Som Község Önkormányzata idei évben csatlakozni kíván a „Som Községért” Alapítvány két
évtizedes „Tiszta, virágos udvar” akciójához a község környezetének védelme érdekében. Som
Község Önkormányzata 2019. évben az akcióban részt vevő lakosok munkájának díjazására a
költségvetése terhére 80.000 Ft összeget biztosít, mely vásárlási utalványként kerül kiosztásra. Ezen
felül ennek közterheit is köteles megfizetni, mely a K2 rovaton kerül feltüntetésre.
A téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatására az állami normatíva már 2018. évben
megérkezett az önkormányzat számlájára, a támogatás kiosztására azonban idei évben kerül sor.
Som Község Önkormányzata idei évben is figyelmet fordít a testvér települési kapcsolatai
megtartására, bővítésére. Ezért ez a feladat külön soron kerül feltüntetésre a költségvetésben.
Fejlesztési feladatok
Fejlesztési és felújítási célokra 220 243 000 Ft–ot terveztünk, ami az előző évihez viszonyítva közel
azonos mértéket mutat. A fenti összeg jelentős részét a Ságvár és Som község fenntartható
települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-So1-2016-00003 pályázat keretében elnyert
összegből finanszírozásra kerülő, Ságvár-Som között kiépítésre kerülő kerékpárút teszi ki, mintegy
bruttó 200 443 000 Ft összegben.
Ezen felül idei évben terveink között szerepel:
Ady Endre. u. 32. szám alatti ingatlan korszerűsítésére az önkormányzat a 2018. évi
maradványa terhére 4.030.000 Ft-ot biztosít. A korszerűsítés keretein belül megtervezésre
és engedélyeztetésre kerül az épület új gázfűtési rendszere, kijavításra, szigetelésre szorul a
tetőfelület, nyílászárók cseréje, az épület vízszintes szigetelése indokolttá vált, javítani
szükséges az utcafronti kerítést, továbbá a Posta épületrészhez vezető lépcsőt el kell
készíteni.
020/1 hrsz-ú ingatlan közművesítésére az önkormányzat a 2018. évi költségvetési
maradvány terhére 1 397 000 Ft-ot biztosít;
Kátyúmentesítés, ároktisztítási munkák (Örömehegyi u, Táncsics köz, Petőfi u.) 8 100 000
Ft értékben;
Ady Endre u. felújítását a Magyar Falvak pályázat kiírásáig és a pályázat eredményességéig
csak a maradvány terhére tudjuk tervezni;
Kossuth utcai híd felújítása (1 800 000 Ft értékben).
A fejlesztési kiadások részletezését az önkormányzati 3. számú melléklet mutatja be.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2019. évi költségvetésünk a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosítja, a költségvetés
hiánnyal nem számol. Ezzel eleget teszünk a képviselő-testület vállalt kötelezettségeinek és a
törvény által ránk szabott feladatok teljesítésének.
Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a képzett 6 424 466 Ft tartalék, amelyből
4 545 906 Ft céltartalék került elkülönítésre nevesített céllal a szennyvízhálózat javítási,
karbantartási kiadásainak fedezetére.
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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: Som Község Önkormányzatának 2019. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos
rendelkezései alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. évi (XII. 30.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.
11.) Korm. rendelet, valamint az ágazati jogszabályok alapján megfogalmazott pénzügyigazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat
és a gazdálkodás főbb irányvonalait.
A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének
biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági
Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére
vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés
részletesen tartalmazza.
- A rendelet- tervezet környezeti és egészségügyi következményei:
Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési rendelet-tervezet rendelkezik többek
között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok ellátásáról is, ezáltal
biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak
zökkenőmentes megvalósítását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei
nincsenek.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 24.
§ (3) bekezdése szerint a jegyző által a jogszabályi előírásnak megfelelően előkészített
költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a
központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja
be a képviselő-testületnek. a határidő elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi
felhívással élhet, ami támogatás megvonással járhat.
- 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.
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés
mellékletében szereplő rendelet tervezetet vitassa meg, majd a költségvetésről szóló
rendeletet alkossa meg.
Ságvár, 2019. február 15.
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Az előterjesztés melléklete
Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../…. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Som Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai
1. §

A rendelet hatálya Som Község Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira,
és az önkormányzatra terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 282 667 666 forint
tárgyévi költségvetési bevétellel és 282667 666 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen
belül
a)
55 673 676 forint költségvetési bevétellel,
b)
280 082 666 forint költségvetési kiadással,
c)
-224 408 990 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca)
4 165 990 forint működési hiánnyal,
cb) 220 243 000 forint felhalmozási hiánnyal,
d)
226 993 990 forint finanszírozási bevétellel,
e)
2 585 000 forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:
59 839 666 forint
Működési költségvetés kiadásai
a)
14 591 200 forint
aa)
Személyi juttatások
2 442 000 forint
ab)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
11 458 000 forint
ac)
Dologi kiadások
ad)

7 972 000 forint

ae)

16 952 000 forint

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások, ebből
Elvonások és befizetések

aeb)

0 forint 0 forint

aec)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

aed)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

aef)

16 302 000 forint

aeg)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

aeh)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

af)

0 forint

Árkiegészítések, támogatások

ag)

0 forint

Kamattámogatások

aea)

ah)

650 000 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

b)

220 243 000 forint

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés kiadásai

ba)

216 240 000 forint

Beruházások, ebből
EU-s forrásból megvalósuló beruházás

bb)

200 000 000 forint 4 003 000 forint

Felújítások, ebből

bba)

0 forint

EU-s forrásból felújítás

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

bcc)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

bcd)

0 forint

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
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bce)

0 forint

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

bcf)

0 forint

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

bd)

0 forint

Lakástámogatás

be)

0 forint

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

c)

6 424 666 forint

ca)

1 878 560 forint -

Tartalék, ebből
általános tartalék, ebből

cb)

4 545 906 forint

céltartalék

d)

2 585 000 forint

Finanszírozási kiadások

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban a rendelet 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei tartalmazzák.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a rendelet 2.1. és a 2.2. mellékletei tartalmazzák.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de
legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet
megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de
legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet
esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési
maradványának igénybevételével történik.
2. A költségvetés részletezése és végrehajtásának szabályai
3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. melléklete
tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet
5. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a
rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a rendelet 8. melléklete
tartalmazza.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös
hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak
létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a
rendelet 9.1, 9.1.1., 9.1.2., és 9.1.3.
mellékletei tartalmazzák.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1 878 560 forint általános tartalékot, valamint
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4 545 906 forint céltartalékot állapít meg.
4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg
a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi
juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére
fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a
tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat
jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester
gyakorolja.
3. Az előirányzatok módosítása és a gazdálkodás szabályai

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 000 000 forint összeghatárig a
polgármesterre ruházza át.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni a képviselő-testületnek és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot
tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig
gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton
belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként,
de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei
hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(6) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások
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terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és
az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben
rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat,
a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges
módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori
intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által
elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
4. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások,
a támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának
és elszámolásának rendje

7. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a
költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során
köteles betartani.
(2)Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a
megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi
költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3)A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási
pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben
előírt kötelezettségei teljesítését.
(4)Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az
eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

8. §

(1) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak
alapján kerülnek kiutalásra.
(3) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet
III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a
helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60
napon belül.
(4) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján
kell felhasználni.
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5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. §

(1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek
létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző
felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő
működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
6. Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Lenkey Tibor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019.
………………. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.
Ságvár, 2019…………..

Budainé Vajk Ildikó
jegyző
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