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Tisztelt Képviselő-testület!
Siójut Község Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó költségvetését a 4/2019. (III. 11.) számú
rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 5/2019 (IV.29), a 8/2019 (VIII.26), és a
9/2019 (IX.24.) számú határozatával módosított
Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az
előirányzatok módosítása.
I.

Központi intézkedések alapján történő módosítások
1.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény támogatásain
belül lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására benyújtott pályázaton vissza
nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk 4.117.800 Ft összegben. A
támogatás összegét továbbadási kötelezettséggel kaptuk a DRV Zrt. részére.
Bevétel
Működési célú költségvetési támogatások (B115)
4.117.800 Ft
Kiadás Működési célú támogatás államházt. kívülre (K512) 4.117.800 Ft

2.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára 72.000 Ft összegben
pénzbeli támogatást igényeltünk, mely összeggel a költségvetést módosítani kell.
Bevétel
Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről (B16)
Kiadás
Ellátottak juttatásai (K4)

II.

72.000 Ft
72.000 Ft

Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások
1. Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2019. (IX. 23.) számú határozata
alapján 357.063 Ft-ot 2019. november 30. napjáig megfizeti Siófok Város Önkormányzata
részére a szélessávú internet hálózat üzemeltetésére. Az előirányzatot ennek megfelelően
a tartalékkeret terhére megemelni szükséges.
Tartalék:
Átadott pénzeszköz K512:

III.

- 357.063 Ft
357.063 Ft

Saját hatáskörű döntések
1. Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására kiírt 197389 igénylésazonosító számú, 2014 évi támogatás elszámolásával
kapcsolatosan felülvizsgálatot végzett a belügyminisztérium. Az év első felében írásban
tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy az elnyert 9.999.407 forint összegből 1.815.591 forint
visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyre az áprilisi képviselőtestületi döntése
alapján fedezetet biztosítottunk. Az ezt követő tárgyalások, egyeztetések hatására a Magyar
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Közút Nonprofit Zrt.vel ingatlanhasznosítási szerződést közöttünk közfeladatként végzett
beruházásra. Ennek megfelelőn a vissza fizetési kötelezettségünk megszűnt, így az
előirányzott összeget visszarendezzük.
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából sz. kiadások -1.815.591 Ft
Top csapadékvizes projekt dologi kiadás
1.815.591 Ft
2. Az önkormányzat költségvetésében üzemeltetési költségekre tervezett éves előirányzat
felhasználásra került. Ezért szükséges a kiadási oldalon 150.000 Ft-ot átcsoportosítani –az
önkormányzat (500019) dologi kiadásai között, valamint 250.000 forintot a tartalékkeret
terhére biztosítani
Dologi kiadás (K312)
Dologi kiadás (K335)
Dologi kiadás (K321)
Tartalék

400.000 Ft
-100.000 Ft
-50.000 Ft
-250.000 Ft

3. Siójut Község Önkormányzat elemi költségvetésében az Segély kiadások (500018) során a
dologi kiadások előirányzat és az ellátottak juttatásai előirányzat sorok között az alábbi
módosítás vált szükségessé a tényleges kifizetéseknek megfelelően.
Ellátottak juttatásai:
Vásárolt élelmezés K332
Áfa: K351:

-235.000 Ft
185.000 Ft
50.000 Ft

4. Az önkormányzat költségvetésében a 2019. évi mammográfiai vizsgálatok lebonyolítása
érdekében 80.000 forint került tervezésre. Ténylegesen 85.090 forint szállítási költség merült
fel. Ezért szükséges a kiadási oldalt 5.090 forinttal megemelni a tartalékkeret terhére, és az
előirányzatot ténylegeses kifizetésnek megfelelően átcsoportosítani.
Dologi kiadás (K337)
Dologi kiadás (K351)
Tartalék:

- 13.000 Ft
+ 18.090 Ft
- 5.090 Ft

5. Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2019 (VII.25.) számú határozata
alapján a Balaton Fejlesztési Tanács településfejlesztési beruházások pályázat dologi
kiadásaihoz (Kerékpáros pihenőhely a 48-as emlékmű kialakítása Siójuton) 106.240 forint
összegű önerőt biztosított a képviselőtestület. A pályázat benyújtásához szükséges volt egy
rehabilitációs szakmérnöki tevékenység elkészítetésére is, melynek költsége bruttó 40.000
Ft. Ezért a költségvetésben már szereplő előirányzatot módosítani szükséges az alábbiak
szerint:
Dologi kiadás:
Beruházás:

40.000 Ft
40.000 Ft
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IV.

Pótelőirányzati kérelmek

V.

Tájékoztatás a 4/2019. (III.11.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés a) pontjában a
Polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

Siójut, 2019. november 22.

Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester
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