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Tisztelt Képviselő-testület!

Siójut Község Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó költségvetését a 3/2020. (II. 28.) számú
rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 4/2020. (VI. 3.) számú polgármesteri
rendelettel módosított.
Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az
előirányzatok módosítása.

I.

Központi intézkedések alapján történő módosítások
1.

2.

A Magyar Államkincstár 1015/3009/736/36/2020 iktatószámú értesítése alapján Siójut
Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2020 keretében meghirdetett „Közterület
karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című pályázatán 8.229.649 Ft összegű vissza
nem térítendő támogatást nyert el. Az elnyert összegből az önkormányzat traktort kíván
beszerezni. A költségvetés bevételi, kiadási oldalát ennek megfelelően megemelni
szükséges.
Bevétel:
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

7.989.951 Ft
239.698 Ft

Kiadás
Beruházás:
Dologi kiadás:

7.989.951 Ft
239.698 Ft

A Magyar Államkincstár értesítése alapján Siójut Község Önkormányzata 296.430 Ft
összegű kiegészítő támogatásban részesült. A támogatást Köznevelési feladatok
támogatása valamint könyvári közművelődési feladatok támogatása céljából kapta
önkormányzatunk. A költségvetés bevételi, kiadási oldalát a kapott támogatás összegével
megemelni szükséges.
Bevétel:
Köznevelési feladatok támogatása
Könyvtár, Közművelődési feladatok támogatása

19.080 Ft
277.350 Ft

Kiadás
Dologi:
Informatikai eszköz beszerzés:

19.080 Ft
277.350 Ft
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II.

Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1. Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2020 (VIII.06) számú határozata
alapján a testület a belügyminisztérium által kiírt „szociális célú tüzelőanyag vásárlás”
pályázaton 76 erdei köbméter kemény lombos tüzifa igényt nyújtott be. A pályázat
benyújtásának feltétele, hogy a települési önkormányzat a benyújtott támogatási igénnyel
megegyezően köbméterenként 1.000 Ft+ Áfa összegű önerőt biztosítson. Ennek
megfelelőn 76.000 Ft+Áfa önerő összeggel módosítani szükséges az előirányzatokat.
Céltartalék:
Dologi kiadás:

- 96.520 Ft
96.520 Ft

III.

Saját hatáskörű döntések

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.
1. A DRV Zrt. értesítése alapján Siójut településen szükségessé vált a szennyvízakna
fedlapok és az ezekhez tartozó keretek cseréje. A felújítás 2.068.195 Ft-ba kerül, melyre
fedezetet az eszközhasználati díjból befolyt és az erre a célra elkülönített tartalékból
biztosítunk.
Kiadás
Siójut akna fedlapok cseréje
Céltartalék

2.068.195 Ft
-2.068.195 Ft

2. Siójut Község Önkormányzat elemi költségvetésében a Fertőző betegségek megelőzése
(500050) dologi kiadások előirányzat terhére háti permetező vásárlása végett az alábbi
módosítás vált szükségessé a tényleges kifizetésnek megfelelően.
Dologi kiadás:
Beruházás

-14.000 Ft
14.000 Ft
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3. Önkormányzatunk 2020. július 13-án hatósági szerződést kötött 2 fő nyári diákmunka
(500054) program bérköltségének támogatására 2020.07.15-től 2020.08.14-ig terjedő
időszakra. A támogatás intenzitása 100%-os. A Somogy Megyei Kormányhivatal SO07/FOG/16814-2/2020 számú értesítése alapján Siójut Község Önkormányzata 290.484
forint támogatásban részesült, mellyel a költségvetés bevételi, kiadási előirányzatát
megemelni szükséges. A tört hónap végett a számfejtésben elszámolási különbözet
keletkezett, így a személyi kiadások 500086 részletezőjéről átcsoportosítani szükséges
6.640 Ft-ot.
Bevétel
Egyéb működési célú támogatás államházt. belülről

290.484 Ft

Kiadás
Személyi juttatás (500054)
Munkáltatót terhelő járulékok (500054)
Személyi juttatás (500086)

257.250 Ft
39.874 Ft
-6.640 Ft

4. Önkormányzatunk 2020. július 8-án támogatás szerződést kötött „Szülőföldem
Somogyország” program keretében elnyert 123.000 Forint vissza nem térítendő elnyert
támogatás felhasználására. Az elnyert program keretében 41 Siójut Község településen
állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 életévüket be nem töltött
gyermek vehetett részt egy Somogy megyében történő kiránduláson.
Ennek megfelelően a költségvetés bevételi kiadási előirányzatát megemelni szükséges.
Bevétel
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről

123.000 Ft

Kiadás
Dologi kiadás:
tartalék:

129.800 Ft
- 6.800 Ft

Siójut, 2020. szeptember 11.

Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester
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