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Tisztelt Önkormányzati Képviselők!
Siójut Község Önkormányzatának 2021. évre vonatkozó költségvetését a 3/2021. (II. 26.) számú
rendeletével fogadta el a képviselő-testület, majd év közben a 6/2021 (V.21) számú a polgármesteri
rendelettel, valamint 7/2021 (IX.24) önkormányzati rendelettel módosításra került.
Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az
előirányzatok módosítása.
I.

Központi intézkedések alapján történő módosítások
1. Siójut Község Önkormányzata augusztusban pályázatot nyújtott be szociális célú
tüzelőanyag támogatása céljából. A benyújtott pályázatban -a maximálisan igényelhető68 erdei köbmétert igényeltünk, így az önkormányzat képviselő-testületének 32/2021
(VIII.05) határozata alapján a vállalt önerő 86.360 Ft volt, mellyel a költségvetést már
módosítottuk.
A Belügyminisztérium szeptember 28.-án kelt értesítése alapján Önkormányzatunk
1.028.700 Ft szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan támogatásban
részesült, mely összeget 54 erdei köbméter keménylombos tüzifa vásárlására fordíthatunk.
Az önkormányzat által vállalt önerő így csak 54.000 ft+ Áfa, azaz 68.580 Ft. Az
előirányzatot kiegészíteni szükséges 164.592 Ft összegű szállítási költséggel is. Ennek
megfelelően az előirányzatot módosítani szükséges a tartalékkeret terhére.
Bevétel
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)
Kiadás
Céltartalék:
Dologi kiadás
Céltartalék:
Dologi kiadás
Dologi kiadás
Dologi kiadás
Céltartalék

1.028.700 Ft
+ 86.360 Ft
- 86.360 Ft
- 68.580 Ft
68.580 Ft
1.028.700 Ft
164.592 Ft
-164.592 Ft

2. Siójut Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások
minisztériumához,
kistelepülések
rendezvényeinek
támogatásáról
szóló
1513/2021.(VII.29.) kormányhatározat alapján. Pályázatunk elbírálása megtörtént, sikeres
volt, ennek alapján önkormányzatunk 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert
el. A K-SZ-0315/000554/202 támogatói okirat alapján az elnyert támogatást kulturális
feladatok dologi kiadásaira használhatjuk fel 2022. április 30-ig.
Bevétel:
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:

1.000.000 Ft

Kiadás:
Dologi kiadás:

1.000.000 Ft
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3. Siójut Község Önkormányzata a településen megvalósítani kívánt Wifi hálózat kiépítésére
és bővítésére 15.000 Euro összegnek megfelelő vissza nem térítendő támogatást nyert el
a „WIFI4EU- internetkapcsolat helyi közösségben történő előmozdítása” pályázaton. A
támogatási szerződés INEA/CEF/WIFI4EU”-2019/025280-016372 számon az Európai
Bizottság - Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség által megkötésre került.
Önkormányzatunk a Wifi kiépítésére vonatkozóan vállalkozói szerződést kötött 2021.06.04én a TECHNO-TEL Távközlési és Informatikai, Kivitelező és Szolgáltató Kft-vel. A
vállalkozó a munkát hamarosan befejezi. Az önkormányzat a vállalkozó által benyújtott
számla pénzügyi kiegyenlítését a pályázatban kapott utalvány átadásával teljesíti, tehát a
projekt pénzügyi teljesítése pénzmozgással nem fog járni, viszont a könyvekben történő
aktiváláshoz előirányzatot szükséges biztosítani.
Bevétel
Egyéb felhalmozási célú Támogatások Államháztartáson belülről (B25)
Kiadás:
Beruházás (K6)
II.

Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III.

Saját hatáskörű döntések

5.400.000 Ft
5.400.000 Ft

1. Siójut Község Önkormányzat képviselő-testületnek szándékában áll önkormányzati

tulajdonú ingatlanok értékesítése és ehhez szükséges az ingatlanok értékének
meghatározása. Ennek érdekében értékbecslést készíttettünk, melynek a költsége 72.130
Ft. Az előirányzatot a tartalékkeret terhére szükséges biztosítani.
Dologi kiadás:
Tartalék:

72.130 Ft
- 72.130 Ft

2. Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2021 (IX. 23) számú határozatával úgy
döntött, hogy „A Siójuti Önkormányzat épületének megújuló energiára alapuló
fűtéskorszerűsítése” (pályázati azonosító: TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00024) című pályázat
megvalósításától eláll, mert a beruházás többletköltségét a 2021. évi költségvetésében
biztosítani nem tudja. 2017 évben a pályázat benyújtásához az önkormányzatnak egy
épület energetikai szakértői véleményt kellett készíttetnie, mellyel a Sió- Procent Kft. lett
megbízva vállalkozási szerződés keretében. A Kft. a feladatot elvégezte, viszont számlát
eddig önkormányzatunk részére nem állított ki. A számla kifizetéséhez 286.791 Ft+ Áfa
összegtű előirányzatot szükséges biztosítani.
Dologi kiadás:
Tartalék:

364.225 Ft
-364.225 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, 2021. október 15.

Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester
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