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E L İ T E R J E S Z T É S 
 

A Képvisel ı-testület 2014. április 29-i ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyzı által elkészített 
zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követı negyedik hónap 
utolsó napjáig terjeszti a képviselı-testület elé. E jogszabály figyelembevételével Szıc 
község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról készített beszámolóval teljesítjük 
törvényi kötelezettségünket. 
 
Az önkormányzat feladatellátásának általános értéke lése: 
 
Szıc község Önkormányzata az önkormányzati törvényben elıírt kötelezı és önként vállalt 
feladatait 2013. évben is el tudta látni, mőködését a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 
segítette. 
 
Az önkormányzat gazdálkodását ebben az évben is az ésszerő takarékosság és a hatékony, 
gazdaságos mőködés jellemezte.  
 
Szıc Község Önkormányzata a kötelezı feladatait társulásokban való részvétellel oldotta 
meg. A szociális és gyermekjóléti feladatokat Ajka Város Önkormányzatának gesztorságával 
biztosította. Az óvodai nevelés és ellátás feladatainak a gyermekek Halimba Község által 
fenntartott Óvodába utaztatással tett eleget. Az általános iskolai oktatást a KLIK Ajkai 
Tankerülete által fenntartott Halimba Községben található Általános Iskolába utaztatással 
oldotta meg. 2013. évtıl a közoktatási normatívát az intézményt fenntartó önkormányzat 
igényelte meg. 2013-évben a gyermekétkeztetésre pótlólagos támogatást is kaptak az 
étkeztetést ellátó önkormányzatok, így ezen feladatokra kiegészítést nem kellett fizetni 
évközben. 
A község életében fontos szerepet játszik a falugondnoki szolgálat, melynek mőködtetésével 
az önkormányzat sok kötelezı és önként vállalt feladatot is megold. A mőködtetésére éves 
szinten az állam 1.997 ezer Ft támogatást biztosított, a szakfeladataira lekönyvelt kiadás 
pedig 2.722 ezer Ft volt. 
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I. Bevételi források és azok teljesítése  
 
Szıc Község Önkormányzata 2014. évben bevételeit (2. melléklet) 96,94 %-ban  teljesítette 
a tervezetthez képest. 
 
Közhatalmi bevételek, intézményi m őködési bevételek: (8. melléklet ) 
 
A mőködési bevételeink teljesítése 101,74 %-os volt. Ez tartalmazza az étkezési térítési díj 
bevételeket, a kamat bevételeket, a mővelıdési ház bérleti díját, az egyéb sajátos 
bevételeket (fénymásolás, falugondnoki szolgálat igénybevétele, egyéb bevételek). 
 
Támogatások, támogatás érték ő bevételek: (9. melléket) 
 
Az állami támogatások 100,%-os teljesítést mutatnak, az eszközhasználati díjra 122 ezer Ft-
ot kapott az önkormányzat, melyet elkülönített számlán kell kezelni.  
 
Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású tám ogatások alakulása 
 
Az önkormányzat költségvetési támogatása 20.588 ezer forint volt, amelynek részletezése 
az alábbiak szerint alakult: 
 
Önkormányzatok általános támogatása     10.177 ezer  Ft 
Egyes jövedelempótló kiegészít ı támogatások      3.513 ezer Ft 
Hozzájárulás a pénzbeli ellátásokhoz       2.329 ez er Ft 
Könyvtári, közm ővelıdési feladatok támogatása        504 ezer Ft 
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatá sa        409 ezer Ft 
Szerkezetátalakítási tartalék           782 ezer Ft  
Egyéb m őködési célú központi támogatás                    6 43 ezer Ft 
 
Az önkormányzatok általános támogatása az alábbi feladatokat finanszírozza: 
 

- önkormányzati hivatal támogatása     5.606 ezer Ft 
- település üzemeltetés     1.571 ezer Ft 
- egyéb kötelezı önkormányzati feladatok   3.000 ezer Ft 
 
A szerkezetátalakítási tartalék és az egyéb központi támogatás nyújtott fedezetet a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás keretében juttatott Erzsébet utalványok 
ellenértékére, a szociális tőzifajuttatásra, valamint a beszámítás visszapótlására. 
 

Az önkormányzat 2014. évben egy fıvel kevesebb személyre igényelt szociális étkezetési 
támogatást, így 55.360 Ft póttámogatásra számíthat. 
 
A támogatásértékő mőködési célú pénzeszközátvétel összege 4.429 ezer Ft, amelybıl 1.712 
ezer Ft a területalapú támogatás, 2.523 ezer Ft a közfoglalkoztatás támogatása. A 
fennmaradó összeg a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás valamint a nıi szőrıprogram 
fedezete. 
 
Szıc Község Önkormányzata 2013. évi nyitó pénzkészlete 11.186 ezer Ft volt, záró 
pénzkészlete pedig 9.631 ezer Ft, összes bevétel: 29.188 ezer Ft, kiadása pedig 30.743 ezer 
Ft. (12. melléklet) 
 



 3

Pénzmaradvány (13. melléklet) 
 
2013. évi módosított pénzmaradvány 4.108 ezer Ft, amely az elızı évek pénzmaradványa, 
hiszen a 2013-as évben a kiadások meghaladták a bevételeket. 
 
II. Kiadások alakulása  
 
A kiadások teljesítése 2013. évben 74,96 % volt. 

 
A személyi juttatások és létszám alakulása (3. melléklet) 
 
A személyi juttatások és járulékai kiadása 7.993 ezer Ft, az összes kiadás 25,0 %-át jelenti.  
 
Dologi kiadások (4. melléklet) 
 
A dologi és folyó kiadások teljesítése 8.707 ezer forint. Ez a módosított elıirányzathoz képest 
65 ezer Ft-tal haladja meg a tervezettet. 
 
Támogatás érték ő kiadások (5. melléklet) 
 
2013. évben Szıc Község Önkormányzata a Közös Hivatal mőködéséhez 5.724 ezer Ft-tal, a 
háziorvosi ügyelethez 151 ezer Ft-tal, a Balaton-felvidéki Vízmő társulás mőködéséhez 27 
ezer Ft-tal járult hozzá. A fogászati ellátás 151 ezer Ft-ba került. A Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete 35 ezer Ft, az Éltetı Balaton-felvidékért Alapítvány 30 ezer Ft, míg a 
Bányásztelepülések Országos Szervezete 5 ezer Ft támogatásban részesült. 
 
Társadalom és szociálpolitikai juttatások (8. melléklet) 
 
A folyósított szociális ellátások, egyéb pénzbeli juttatások összege 4.740 eFt. Részletesen a 
7. melléklet mutatja be. 
 
Felújítási kiadások, Beruházási kiadások 
 
2013. évben a Millenniumi Park melletti játszótér új játékokkal gazdagodott 2.218 ezer Ft 
összegben, valamint 2 db tőzcsap cseréje történt meg 508 ezer Ft-os költséggel. 
 
Vagyoni helyzet alakulása (1. melléklet) 
 
Az önkormányzat vagyona a mérleg szerint 165.023 ezer Ft 2013. december 31-én, a 
beruházások és a 136 ezer Ft-ért vásárolt ELMIB részvény ellenére 3.059 ezer Ft csökkenést 
mutat. Ennek oka, hogy csökkent a pénzkészlet, és az elszámolt értékcsökkenés összege 
meghaladta a beruházások összegét. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kérem, hogy a 2013. évi zárszámadást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Szıc, 2014. április 24. 
 
 
 



 4

 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének 

…….. önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról  

és pénzmaradvány elszámolásáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szıc 
2014 
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Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének 
……… önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról  
és pénzmaradvány elszámolásáról 

 
 

Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Szıc község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolót 
 

a) 29.188 ezer forint bevétellel, 
b) 30.743 ezer forint kiadással, 
c)   4.108 ezer forint tárgyévi módosított pénzmaradvánnyal 

 
fogadja el. 

 
2. § 

 
A megállapított bevételi és kiadási fıösszegek részletezését a 2. melléklet rögzíti. 

 
3. § 

 
A megállapított kiadási fıösszegen belül a költségvetés kiadásainak – költségvetési címek 
és kiemelt elıirányzatok szerinti – megoszlását tételesen: 
 

a) az összesített személyi juttatásokat, munkaadókat terhelı járulékokat a 3. melléklet, 
b) az összesített dologi kiadásokat a 4. melléklet, 
c) a mőködési célú kiadásokat az 5. melléklet, 
d) a felújítási és beruházási kiadásokat a 6. melléklet, 
e) az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet rögzíti. 

 
4. § 

 
A megállapított bevételi fıösszegen belül a költségvetés bevételeinek – költségvetési címek 
és kiemelt elıirányzatok szerinti – megoszlását tételesen: 
 

a) Közhatalmi bevételek, intézményi mőködési bevételeket a 8. melléklet, 
b) Támogatások, támogatásértékő bevételek, átvett pénzeszközöket 9. melléklet rögzíti. 

 
5. § 

 
Az önkormányzat vagyonát a mérlegadatoknak megfelelıen az 1. melléklet rögzíti. 
 

6. § 
 
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tevékenységenként a 10-11. melléklet rögzíti. 
 

7. § 
 
Az önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 12. melléklet rögzíti. 
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8. § 

 
Az önkormányzat tárgyévi költségvetési pénzmaradványát a 13. melléklet rögzíti. 
 

9. § 
 
Az önkormányzat tárgyévi követeléseinek állományát a 14. melléklet rögzíti. 
 

10. § 
 
Az önkormányzat tárgyévi kötelezettségeinek állományát a 15. melléklet rögzíti. 
 

11. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyzı 
 
 
 
Kihirdetve: …………….-én 
 
 
 
  Lovasi Erika 
  jegyzı 
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Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének a 2013. évi zárszámadásáról és 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati re ndelettervezetének  

elızetes hatásvizsgálata 
 

I. 
 
A 2011. január 1-jétıl hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. §. (1) A jogszabály elıkészítıje – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességő – elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. 

 
(2)  A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
  a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentısnek ítélt hatását, különösen 
  aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait 
  ab.) környezeti és egészségi következményeit, 
  ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
 b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményeit, és 
 c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
 

II. 
 
Szıc Község Önkormányzata Képviselı – testületének a 2013. évi zárszámadásáról és 
pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelete tervezetében (továbbiakban: 
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében 
– az alábbiak szerint összegezhetık: 
 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelent ısnek ítélt hatása 
 
 E körben a Jat szerint „különösen” a következı kategóriákat kell vizsgálni. 
 

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségveté si hatásai 
 
 aa.) A Tervezet társadalmi hatásai: 2013. év folyamán az önkormányzati feladat- 

és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási 
feltételrendszere alapvetıen nem változott, a pénzügyi feltételek romlottak. A 
központi költségvetésbıl származó bevételek alacsonyabbak voltak az elızı 
évihez képest, reálérték vesztés is tapasztalható. 
A romló gazdasági körülmények Szıc Község Önkormányzatát is érintették. 
 
 
 

ab.) A Tervezet gazdasági hatásai: 
 

 Az önkormányzat a beszámolási idıszakban nem rendelkezett hitellel. 
 

ac.) A Tervezet költségvetési hatásai: 
 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését az elızı évekhez hasonlóan a 
kiadások csökkentése és a kényszerő takarékosság jellemezte. 
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 ad.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
 

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevı 
környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek. 

 
 ae.)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  
 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jog alkotás elmaradásának várható 
következményei: 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról 
rendeletet kell alkotni. A jogalkotás elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést 
követne el a képviselı-testület. 

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
 

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz 
képest többlet személyi feltételt nem igényel. 

 
 
Szıc, 2014. április 24. 
 
 
 
 
 


