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1. napirendi pont 
Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 

8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. 
Tel., fax: 88/513-525  e-mail: szoc@pr.hu 

 

 
 
Ügyszám:  9-57/2014. 
 
Előkészítette:  Lovasi Erika  jegyző  
 Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző 
 Puha Edina  pénzügyi ügyintéző 
 
Előterjesztő: Németh Balázs  polgármester 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2014. szeptember 22-i nyilvános ülésére 
 
 

TÁRGY: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának 
megtárgyalása 

 
A Képviselő-testület gazdálkodási feladat- és hatáskörében a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 
1991. évi XX. törvény 138. §. (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a 
költségvetés módosításáról.  
 
Bevételek 
 
A Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) tájékoztatása alapján az önkormányzati működési 
költségvetési támogatások jóváhagyott összegeinek módosítását szükséges a költségvetésen 
átvezetni: 

 
A 2014. január 1-től bevezetett szociális ágazati pótlék és közterheire tekintettel a támogatás 108 e Ft-
tal nő. A szociális étkeztetést igénybe vevők növekedése miatt 110.720 Ft pótelőirányzatban 
részsültünk. Az Erzsébet utalványban nyújtott rendszeres gyermekvédelmi támogatás  150.800,-  Ft-tal 
emeli meg a tárgyévi költségvetést. 
 
Önkormányzatunk a központosított előirányzatokon belül 6,5 millió Ft támogatásban részesült az 
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása jogcímen. 
 
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 188 e Ft fejlesztési támogatást nyertünk el. 
 
16 e Ft terület alapú póttámogatásban részesültünk a 
 
A közfoglalkoztatás bővülésével a feladatellátás Kormányhivatali támogatása is nő, melynek indoklása 
a személyi kiadások táblázatban találhatók meg részletesen: 2.335 e Ft. 
 
A 2013. évi pénzmaradvány összegéből 200 e Ft felhasználása már korábban megtörtént, jelen 
költségvetés módosítással a maradvány többi rész is beemelésre kerül a költségvetésbe 9.431 e Ft 
összegben. 
 
Összességében 18.838 e Ft-tal nő a költségvetés főösszege, amely így 47.062 e Ft. 
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Kiadások 
 
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítását az alábbi táblázat szemlélteti: 
               

május-szept. 8 9 10 11 Ill Jár Összesen Támogatás 

85 % tám 
ill. 231 900 231 900     463 800       
jár 29 613 29 613       59 226 523 026 444 572 
össz: 261 513 261 513             

aug-okt.                 

100 % 
tám 

  165 642 231 900 231 900   629 442       
  13 446 29 613 29 613     72 672     
  179 088 261 513 261 513           

                    
nov-ápr.             

100 % 
tám 

        231 900 231 900       
        29 613   29 613     
        261 513         

            861 342 102 285 963 627 1 065 912 
Közfoglalkoztatás összesen     1 325 142 161 511   1 065 912 
100 % Nyári diákprogram 46 337 6 951   53 288 
       1 371 479 168 462     
Szabad előirányzat    -729 000 -109 350 -838 350 712 598 
Finanszírozási igény    2 100 479 277 812    
Nyári diákprogram            
100 % Ill         46 337 12 511   58 848 
  járulék                 
Közalkalmazott               

  
Nagy 
J.         502 800 135 756     

            549 137 148 267     
Szabad előirányzat     422 100 113 647     
Finanszírozási igény     127 037 34 620     
Finanszírozási igény összesen    2 227 516 312 432     
Támogatás EI növekedés 
Kormányhivatal             2 335 218 

 
 
A dologi kiadások megemelésére ezért került sor, mert a 2013. évi pénzmaradvány fel nem használt 
összegéből nem képeztünk tartalékot, hanem felosztottuk a dologi kiadások rovatai és a reprezentációs 
kiadások között. 
 
Az ellátottak juttatásait a természetben nyújtott (Erzsébet utalvány) rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás augusztusi kifizetése miatt emeltük meg 150 e Ft-tal. 
 
A beruházások és a felújítások megemelését - a korábbi testületi üléseken elfogadott - az Önkormányzati 
épület felújítása, az úthálózat javítása és felújítása, a Petőfi utcai csapadékcsatorna építése, ill. a vízügyi 
beruházásban megvalósuló átemelő költségei indokolják. 
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A korábbi határozatok értelmében 3.000 e Ft Kamatozó kincstárjegy jegyzés miatt a forgatási célú 
értékpapír előirányzat, míg a 3.000 e Ft Prémium tőkevédett befektetési alap jegyzés miatt a befektetési 
célú értékpapír rendezése most történik meg. 
 
 
Tervezet: 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…….. önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„ 2. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
a) bevételi főösszege   47.062 ezer Ft, 
b) kiadási főőszege  47.062 ezer Ft, 

melyek részletezését az 1. melléklet rögzíti.”  
 

2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit a 2. és a 2. A melléklet rögzíti. 
 
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.105 e Ft 
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8.836 e Ft 
B3. Termékek és szolgáltatások adói 1.655 e Ft 
B4. Működési bevételek 1.385 e Ft 
B5. Felhalmozási bevételek 0 e Ft 
B6. Működési célú átvett pénzeszközök 450 e Ft 
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft 
B8. Finanszírozási bevételek 9.631 e Ft 
Bevételek összesen: 47.062 e Ft” 
 
3. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait a 3. és 4. melléklet rögzíti. 
 
K1. Személyi juttatás 10.243 e Ft 
K2. Munkaadót terhelő járulék 2.087 e Ft 
K3. Dologi és egyéb folyó kiadás 14.950 e Ft 
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5.772 e Ft 
K5. Egyéb működési kiadások 721 e Ft 
K6 Beruházások 1.652 e Ft  
K7 Felújítások 5.637 e Ft 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft 
K9 Finanszírozási kiadások 6.000 e Ft 
Kiadások összesen: 47.062 e Ft” 
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4. § A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„12. § A képviselő-testület a létszámkeretet 2014. január 1-jétől 1 főben állapítja meg + éves átlagban 6,5 
fő 8 órás közfoglalkoztatottat alkalmaz.” 
 
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 
 
 
 

A rendelettervezet indokolása 
 

1. § A költségvetés kiadási és bevételi főösszege  
2013. évi pénzmaradvány költségvetésbe emelése, valamint a Magyar Államkincstártól, a 
Kormányhivataltól és a MVM-től kapott pótfinanszírozás miatt 47.062 eFt-ra emelkedik. 
 
2. § A költségvetés bevételei közül a  
 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat  
 a Magyar Államkincstártól a szociális étkeztetés bővülése és a 2014. évben bevezetett szociális 
ágazati pótlék, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatás keretében nyújtott Erzsébet Utalvány,  
 a Kormányhivataltól a közfoglalkoztatás bővülése és a nyári diákprogram, valamint  
 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott terület alapú támogatások 
növekedése miatt 25.105 eFt-ra emelkedik. 
 B2. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovat az 
adósságkonszolidációs valamint a kultúra fejlesztési pályázaton elnyert támogatások miatt 8.836 e Ft-ra 
emelkedik 
 B9. Finanszírozási bevételek rovat a 2013. évi pénzmaradvány eddig fel nem használt 
összegének költségvetésbe emelésével 9.631 e Ft-ra emelkedik. 
 
3. § A költségvetés kiadásai közül a 
 K1. Személyi juttatások rovat  
 a közfoglalkoztatás bővülése,  
 a bevezetett szociális ágazati pótlék és  
 a nyári diákprogram kifizetései miatt a rovet összege 10.243 eFt-ra emekedik.  
 K2. Munkaadót terhelő járulékok a K1. rovatnál részletezett kifizetések közterheit is emeli 
2.087 eFt-összegre. 
 K3. Dologi kiadások rovat a 2013. évi pénzmaradvány költségvetésbe emelésével 14.950 eFt-ra 
nő. 
 K4. Ellátottak pénzbeli juttatása rovat a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesülőknek juttatott Erzsébet utalvány miatt 5.772 eFt-ra növekszik. 
 K5 Egyéb működési kiadások rovat a rovatok közötti átcsoportosítások miatt csökken 721 eFt-
ra. 
 K6. Beruházások rovat a Petőfi utcai csapadék elvezető csatorna, a Cseres erdőben megvalósuló 
vízügyi beruházás és a kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése miatt emelkedik 1.652 eFt-ra. 
 K7. Felújítások rovat a polgármesteri hivatal felújítási munkái, az község útjainak felújítási 
munkái miatt növekszik 5.637 eFt-ra. 
 K9. Finanszírozási kiadások rovat az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek 
értékpapírba fektetése miatt 6.000 eFt-ra változik. 
 
4. § Az Önkormányzat létszámkerete   
1 fő főállású közfoglalkoztatott + és éves átlagban 6,57 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatottat 
foglalkoztat a közfoglalkoztatás bővülése miatt.  
 
5. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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Előzetes hatásvizsgálati lap 
 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
 
A tervezett jogszabály: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……… önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.7.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 

1) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelettervezet elfogadásával a képviselő-
testület módosítja az önkormányzat és intézményei 2014. évre tervezett bevételeit és kiadásait. 
A rendelet biztosítja a választópolgárok számára a pénzügyi-gazdálkodási működés 
megismerését, átláthatóságát. A költségvetés módosításáról szóló rendeletbe foglalt szabályok 
szigorú betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható. 

2) Környezeti következményei: Nincs. 
3) Egészségi következményei: Nincs. 
4) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Többlet adminisztratív terhet nem jelent. 
5) A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló törvény alapján a 

költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Az év közben bekövetkező, az előre nem tervezett 
változások miatt van szükség a kiadások és bevételek módosítására. 

6) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel, valamint 
fennakadás az önkormányzat és intézményei működésében. 

7) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jelenlegi, 
rendelkezésre álló feltételeken felül többletet nem igényel. 

 
 
A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület Szőc Község Önkormányzata 2014. évi 
költségvetési rendeletének módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint fogadja el. 
 
 
Szőc, 2014. szeptember 22. 
 
 
 


