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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4)
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási
rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé az idei évben átmeneti
szabály alapján:
A veszélyhelyzettel összefüggésben az átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok
társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a
2019. évi költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a
zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e
törvény hatálybalépést követő 30. napon hatályba lépjen.
Siójut Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló
zárszámadás elkészült melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.
Önkormányzatunk a 2019. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a
képviselőtestület az 4/2019. (III./11.) számú rendeletével fogadta el, ami a költségvetés
végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselőtestület év közben az
időarányos teljesítésekről a háromnegyed éves gazdálkodási beszámolóból tájékozódott.
Az év végi beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett
feladatok következtében már 75.711.108 Ft költségvetési bevétellel és 166.172.358 Ft
költségvetési kiadással, valamint 91.537.176 Ft költségvetési finanszírozási egyenleggel számol.
A bevételek és kiadások mérleg főösszege módosított előirányzatként 167.248.284 Ft.
A 2019. évi költségvetési bevételekből összességében 70.849.649 Ft összegben, 93,57 %-ban
realizálódtak, amelyet 91.537.176 Ft finanszírozási bevétel egészít ki.
A 2019. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek
teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is
alátámasztják.
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SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVRE TERVEZETT
BEVÉTELEI
A beterjesztett költségvetési javaslat 137.953.136 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az
eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi
döntések és központi intézkedések, sikeres pályázatok következtében az évközi módosítások
miatt 29.295.148 Ft-tal növekedve 167.248.284 Ft-ra változott. Az önkormányzat bevételeinek
részletes teljesítési adatait az önkormányzati beszámoló 1/A. és 1/B. számú segéd tábláinak
mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint.
A működéshez kapcsolódó támogatások összességében 32.213.390 összegben 100 %-os
teljesülést mutatnak. A központi költségvetés támogatást biztosított az önkormányzati hivatal
működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő hivatali struktúrának
megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és
dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt. Közös önkormányzati
hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat volt jogosult. A település –
üzemeltetéshez kapcsolódóan is járt támogatás. Támogatást kaptunk összességében 5.864.440
Ft összegben szociális, gyermekjóléti és szociális étkeztetési feladatokhoz is. A kulturális
feladatok támogatásához önkormányzatunknak 1.800.000 Ft járt.
A működési célú kiegészítő támogatások legnagyobb tétele a Lakossági víz és
csatornaszolgáltatás támogatására kapott 4.117.800 Ft összeg, melyet a DRV. mint szolgáltató
részére történő továbbutalási kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási
tételként is megjelenik. 2019-es év során sikeresen pályáztunk szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsoló támogatásra, melyre 1.101.090 Ft összegű támogatást el is nyertünk. 2018
évi normatíva elszámolásból 55.360 Ft bevétel realizálódott.
Egyéb működési támogatást is kaptunk több az év során futott közfoglalkoztatáshoz, illetve
2018.év során Siófok Város Önkormányzatának fizetett KÖH fenntartási hozzájárulás
elszámolásból visszautalt 186.254 Ft, valamint az elnyert Községháza fűtéskorszerűsítés
pályázathoz tartozó működési támogatást 593.966 Forint összegben. Bursa- hungarica program
2018 évi elszámolásból 50.000 Ft bevételünk keletkezett
Az államháztartáson belüli felhalmozási támogatások 17.582.403 Ft összegben teljesült,
amely a közfoglalkoztatási programok tárgyi eszköz feltételeinek biztosítására nyert fejlesztési
támogatásból, a Községháza fűtéskorszerűsítésre elnyert támogatási összegből tevődik össze.
Közhatalmi bevételek a saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó
bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókivetési, beszedési, behajtási
folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2019-ben 125 %-ban
sikerült teljesíteni, az adóztatásból, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a
gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok
összegeit is.
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2019. 12 31-i állapot
Számla típusa

Telekadó

Tervezett bevétel

Tényleges bevétel

Teljesülés

2019. évre

2019. 12. 31.-ig

%

/ Ft /

/ Ft /
550.000

395.818

71,96

Magánszemélyek
kommunális adója

1.500.000

1.443.105

96,21

Iparűzési adó

3.000.000

4.498.155

149,94

Gépjárműadó (40%)

1.300.000

1.713.221

131,79

100.000

29.110

29,11

10.000

0

6.460.000

8.079.409

Bírság, pótlék
Talajterhelési díj
Összesen:

125,07

Siójut Község közigazgatási területén 618 adózó van, ebből 26 db társas vállalkozás, 31 fő
egyéni vállalkozó, mely helyi iparűzési adót fizet. A 2019. évben 2 alkalommal összesen 1052 db
értesítőt küldtünk ki határidőre, az éves adó kivetése és befizetése céljából. 2019. évben a helyi
adókban 9 esetben történt átvezetés az adónemek között, téves befizetés miatt. 40 db
gépjárműadó előírásra és 18 db határozat készült gépjárműadó törlésére.10 db magánszemélyek
kommunális adójának kivetéséről szóló határozatot küldött ki a kirendeltség. Folyamatosan
figyeljük a fizetési határidőket, folyamatosan jegyeztetünk jelzálogjogot az ingatlanokra,
munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk, gépjárművet foglalunk vagy vonatunk ki a
forgalomból. Egyedül árverezési tevékenységet végezni nem tudunk, mert nincs rá
jogosultságunk, ezért a NAV és bírósági végrehajtó segítségét kérjük a tevékenységek
lebonyolítása végett. Mivel a bírósági végrehajtó költségátalányát az önkormányzatnak kell
megelőlegezni, így csak akkor adunk megbízást a munkára, ha a fent említett cselekményekkel
nem tudjuk beszedni a kintlévőséget, árverezésre lenne szükség és megbizonyosodtunk róla,
hogy adós rendelkezik piaci értéket képviselő ingó vagy ingatlan vagyonnal.
Telekadó: 71,96 %-ban teljesült, így bevételünk 154.182 Ft–tal kevesebb a tervezettnél.
Behajthatatlanság miatt 4 esetben 8.508 Ft-ot töröltünk.
Magánszemélyek kommunális adója: Az év során 1.443.105 Ft bevételt realizáltunk az éves
tervben szereplő 1.500.000 forintból. Behajthatatlanság miatt 10 esetben 19.750 Ft-ot töröltünk.
Iparűzési adó: A tervteljesítés 149,94 %-os teljesülést mutat, így bevételünk 1.498.155 Ft-tal
magasabb a tervezettnél. Az éves és záró bevallások feldolgozása után 300.042 Ft volt a
visszautalandó iparűzési adó. A II. félévi előlegek, az év végi feltöltési kötelezettségek miatt a
terv teljesítése nem okozott nehézségeket az iparűzési adóban. Községünk közigazgatási
területén 26 db társas vállalkozás 31 fő egyéni vállalkozó tevékenykedik. Behajthatatlanság miatt
5 esetben 75.900 Ft-ot töröltünk. A végrehajtás nem jellemző az iparűzési adóban. Az év során
részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.
Gépjárműadó: 131,79 %-os a tervhez viszonyított teljesítés. Ennél az adónemnél 2013.01.01-től
a bevétel 60% központosításra került, így azzal már nem az önkormányzat rendelkezik.
Gépjármű adóból idei évben a bevétel 1.713.221 Ft volt. Központi költségvetésbe utaltunk
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2.507.182 Ft-ot. 234 adózó 341 gépjárművének adatait kezeljük. Behajthatatlanságból 2 esetben
48.760 Ft került törlésre. Az év során 1 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz.
Bírság, pótlék: 29,11 %-os teljesítés történt az év során. A hátralékok, bírságok, pótlékok
behajtását folyamatosan végzi a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala. Ezen számlán
tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó
késedelmes befizetéséből eredő előírásokat. Késedelmi pótlék tekintetében 56 esetben
behajthatatlanság végett 40.152 Ft-ot töröltünk. Bírság tekintetében 2 esetben behajthatatlanság
végett 36.358 Forintot töröltünk. Az év során (pótlék tekintetében) 1 db részletfizetési kérelem
érkezett hivatalunkhoz.

Behajtási cselekmények:
A hátralékok behajtása érdekében összesen 88 db fizetési felszólítás került kiküldésre 2019
évben, melyből Siójut Község Önkormányzata 43 esetben indított behajtást az fennálló
adóhátralékok ügyében.
Ebből 15 db fizetési letiltást, 8 db nyugdíj letiltást, 2 db autókivonást kezdeményeztünk, 19 banki
inkasszálás történt, 5 fő elhunyt.
A hátralék összege 1.040.202 Ft volt, ebből a végrehajtási intézkedések hatására 969.851 Ft
adóhátralék került megfizetésre.
A többi hátralék behajtása folyamatos, fizetési meghagyásokkal és az inkasszókkal együtt.
Intézményi ellátási díjból 887.535 Ft összegű bevétel realizálódott 147,92 %-ban.
Egyéb működési célú átvett pénzeszközként államháztartáson kívülről 110.803 Ft bevétel
keletkezett.
KIADÁSAI
A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az önkormányzat
működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását.
Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához
szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő
forrásokra.
Az Önkormányzat módosításokkal jóváhagyott összes 2019 évi kiadási előirányzata 167.248.284
Ft, amelyből ténylegesen 51.321.713Ft került felhasználásra a feladatok megvalósítása
érdekében december 31.-ig
Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a községüzemeltetés kiadásai teszik ki.
Az éves módosított előirányzat 52,44 %-a, 7.825.667 Ft került felhasználásra az év végi zárási
időszakig,amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 5.590.752 Ft-ot is.
Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év során
Zöldterületek, parkok fenntartása
A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos.
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Elsődleges feladat volt a kiemelten kezelt parkjaink, zöldterületeink magas minőségi szinten való
fenntartása. Napi szintű feladat volt az egynyári- kétnyári virágültetések, az ágyásokban pusztult
növények pótlásának koordinálása és a terület folyamatos bejárása.
A kaszálási feladatok növekedtek. Ennek elvégzése a közmunka program keretein belül történt
az idén. A kerékpárút melletti terület kaszálását az idei évben is vállalkozó végezte, melynek
fizetési teljesítése a munka elvégzése, és teljesítés igazolása után került kifizetésre.
Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai
A költségvetésben a „közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók” fenntartására a 2019-es
évre vonatkozó költségvetésben 2.931.000 Ft került jóváhagyásra.
Közvilágítás
A 2019. évben módosított előirányzat elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki
színvonalának fenntartására.
Állategészségügyi feladatok
2019. évben is megszerveztük az ebek kötelező veszettség elleni védőoltását és féregtelenítését,
a község területén állatorvosok bevonásával. A lakosság számára törvény által előírt eb
bejelentési kötelezettségnek való megfelelés kapcsán tett bejelentéseket is folyamatosan
fogadtuk be és dolgoztuk fel.
A jogszabályban előírt kötelezésünk szerint
vezetjük a közigazgatási határon belül
méhészeinkről a nyilvántartást és értesítettük őket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
Ezeknek a feladatoknak a végrehajtása pénzügyi kiadással nem járt.
Közcélú, közérdekű, közhasznú munka
A közfoglalkoztatással kapcsolatban a 2018 évről áthúzódó közmunkaprogram lejárta után
önkormányzatunk 2019. március 6-án hatósági szerződést kötött 5 fő közfoglalkoztatott
támogatására 2019.03.11-től 2020.02.29-ig terjedő időszakra. A program 90%-os
támogatottságot élvezett, melyben 418.572 Ft összegben közvetlen költségtámogatást is
kaptunk.
Jelentős segítséget nyújtott a község köztisztasági helyzetének javításán a közfoglalkoztatottak
alkalmazása. Legfontosabb feladataik, a községi rendezvények előkészítési és rendezvényeket
követő takarítási és rendrakási munkák, illetve az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálási
és parlagfű mentesítési munkák voltak.
A közfoglalkoztatás területén minden rendelkezésünkre álló pályázati lehetőséget kihasználtunk.
A munka elvégzéséhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések az ütemezésnek és a pályázatban
vállaltaknak megfelelően történtek, minden hónapban részletes elszámolást nyújtottunk be a
támogató felé.
Temetőfenntartás
A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történt. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak
a legszükségesebb feladatok ellátását -vízdíj és áramdíj- illetve apróbb karbantartásokat tette
lehetővé ebben az évben.
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Közművelődés
A közoktatási, közművelődési és sporttámogatásra tervezett előirányzat 89,98 %-a mutatkozott
kiadásként. Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alapból a Siójutért Faluszépítő
Egyesület, SOS Schnauzer Fajtamentő Egyesület részesült 900.000 Ft összegű támogatásban.
Siójuti-Sióparti Fesztiválra 927.800 Ft-ot költöttünk.
Egyéb feladatok
Szociális ellátásra a tervezett előirányzat 100 %-át fordítottunk.
A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2019. évi szociális és települési támogatásokról az
alábbiakban számolunk be:
Siójut Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016.(IV.29.) rendelete ( a továbbiakban: Ör.) alapján a következő támogatások kerültek
megállapításra:
Természetbeni vagy pénzbeli rendszeres települési támogatás formái:
- lakásfenntartási támogatás
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás formái:
- rendkívüli létfenntartási támogatás,
- rendkívüli temetési támogatás
- születési támogatás
- iskolakezdési támogatás
- időskorúak támogatása
- nyári napközis foglalkozáson való részvétel támogatása
- szociális ösztöndíj
Települési támogatás, azon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, vagy személyek részére
kerülhetett megállapításra ahol a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 90.000 Ft-ot
nem haladta meg, egyedül álló esetén, ha a havi nettó jövedelme 100.000 Ft-ot nem haladta
meg.
I. Az Ör.-ben szabályozottak alapján
Pénzbeli rendszeres települési támogatások:
-

Pénzbeli rendszeres települési támogatásban részesült személyek száma:

E célra felhasznált összeg:

16 fő

1.063.830 Ft

Pénzbeli rendkívüli települési támogatások:
-

Rendkívüli létfenntartási támogatásban részesült személyek száma:
14 fő
E célra felhasznált összeg:
454.250 Ft

-

Rendkívüli temetési támogatásban részesült személyek száma:
7

4 fő

E célra felhasznált összeg:

320.000 Ft

-

Születési támogatásban részesült személyek száma:
E célra felhasznált összeg:

3 fő
150.000 Ft

-

Iskolakezdési támogatásban részesült személyek száma:
E célra felhasznált összeg:

37 fő
740.000 Ft

-

Időskorúak támogatásában részesült személyek száma:
E célra felhasznált összeg:

-

Nyári napközis foglalkozáson való részvétel támogatásában részesült személyek
száma:
28 fő
E célra felhasznált összeg:
510.000 Ft

-

Szociális ösztöndíj támogatásában részesült személyek száma:
E célra felhasznált összeg:

46 fő
1.150.000 Ft

0 fő
0 Ft

II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás
-

Köztemetés részerült személyek száma:
E célra felhasznált összeg:

0 fő
0 Ft

III.A Gyvt. szerint nyújtott támogatás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint
nyújtott támogatások
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása – a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerint – a jegyző
feladat- és hatásköre.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 19.§ (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkezetés
normatív kedvezményének, a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak
illetve a Gyvt. és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. ingyenes
tankönyv) igénybevételére.
Jogosultság csak akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130
%-át, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja
meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát,
vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét.
Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve
ha a gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
akkor az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 140 %-át.
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2019. év folyamán átlagosan 48 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1)
bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli
támogatást természetbeni támogatásként, Erzsébet utalvány formájában nyújtottuk azon
ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2019. augusztus 1-jén, és
november 1-jén fennállt. 27 gyermek részesült 162.000 Ft értékében Erzsébet utalványban.
IV. Siójut Község Önkormányzata 19/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a
természetben nyújtott szociális célú tüzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
Siójut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli
fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 2 m 3-t, mely
mennyiségtől a képviselő-testület egyedi döntésével eltérhet, amennyiben a rászoruló
körülményei indokolják.
Az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Szociális célú tüzifa támogatásban részesült háztartások száma:
E célra felhasznált összeg

26 fő
1.318.847 Ft

Téli rezsicsökkentési pályázat miatt 24 fő részesült támogatásban, 12.000,-Ft/fő összegben
kaptak fabrikettet.
Téli rezsicsökkentében nem részesült családok támogatása:
E célra felhasznált összeg

24 fő
288.000 Ft

A szociális célú tüzifa támogatás összegét vállalt önerőn felül 100 %-ban a központi költségvetés
megtéríti.
Siófok Város Gondozási Központja részére megfizettük az orvosi ügyeleti hozzájárulás 365.853
Ft összegét.
Önkormányzat kiadásai 91,01 %-os teljesülést mutatnak, míg a Faluház kiadásai 93,42 %-os ami
a takarékos gazdálkodásnak köszönhető.
DRV Zrt. részére átutaltuk a lakossági víz csatorna szolgáltatás támogatás teljes összegét
4.117.800 Ft, valamint a Siójut J-1-2 szennyvízátemelőbe szivattyú cseréket hajtottunk végre
2.007.451 Ft összegben.
Siófok Város
Hulladékgazdálkodással kapcsolatban önkormányzatunk megfizette DBRHÖT 2019. évi tagdíját
178.605 Ft összegben.
Fejlesztési feladatok - 2019. év
Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 77.301.066 Ft előirányzott összegből tervezte
megvalósítani 2019 évben, amelyből az év során 4.498.978 Ft felhasználás történt. A
felhasználást befolyásolták a nyert pályázatok – ezek teszik ki a fejlesztés nagyobb részét -,
illetve azok a projektek amelyek már elindultak.
Ebből az összegből további kisértékű tárgyi eszközöket szereztünk be, valamint a közmunka
program keretében vásároltunk a közmunkaprogramban használt eszközöket. 352.549 Ft
értékben.
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A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete
tartalmazza.
Siójut Község Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg 2019. év

Előző évi állományi érték
ESZKÖZÖK
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett
eszközök
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
C. Pénzeszközök
D. Követelések
E. Egyéb sajátos eszközoldali
elszámolások

351.146.686
0
89.843.279
44.029.069

341.007.022
0
110.522.311
43.666.738

11.800

11.800

65.310

66.520

485.096.144

495.274.391

361.503.277
1.387.549

354.018.836
1.510.024

122.205.318

139.745.531

485.096.144

495.274.391

F. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
FORRÁSOK
G. Saját tőke
H. Kötelezettségek
I. Kincstári számlavezetéssel
kapcs.elszámolások
K. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Ft.
Tárgyévi állományi érték

Az önkormányzat vagyona 2019-ban Eszköz/Forrás oldalon 10.178.247 Ft vagyonnövekedést
mutat, a befektetett eszközök 10.139.664 Ft-tal csökkentek, pénzeszközök, növekedést, a
követelések szintén csökkenést mutatnak.
Forrásoldalon kötelezettségek állománya és a passzív időbeli elhatárolások állománya 2.714.825
Ft-tal növekedett, saját tőke csökkent.
Siójut Község Önkormányzatának tulajdonában lévő részvények és üzletrészek
Ft.
Részesedés kisebbségi, 25% alatti tulajdonú társaságokban, részvényvagyon
Társaság megnevezése (székhelye) Önkormányzat részesedése Tulajdoni részesedés (névérték)

Részvények állománya
Ave-Zöldfok Zrt.
8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.
Összesen

7.181
7.181

0,003121%
0,003121%

A 2019.évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé
vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és ésszerű
gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest nem
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növekedtek. A 2019. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és
önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2019.évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé
vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során továbbra is a takarékos és ésszerű
gazdálkodást helyeztük előtérbe. A 2019. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat
a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette. Az
intézmények zavartalan működtetéséhez a szükséges erőforrásokat rendelkezésre bocsátotta, a
szolgáltatások színvonalát megőrizte.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati rendeletet, minősített
többséggel hagyja jóvá! (Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 50. § értelmében)
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL (a jogalkotásról szóló
2010. CXXX. tv. 17. § (1)-(2) alapján):
Rendelet-tervezet címe: Beszámoló Siójut Község Önkormányzata 2019 évi gazdálkodásáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás:
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával a fejlesztésekkel az önkormányzat
elősegítette a településen élők helyzetének javulását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek
kérelemre támogatásban részesültek. A szociális rendeletben foglaltak végrehajtásának
költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti, egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai,
melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonással jár.
Egyéb hatás: nincs
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: rendelkezésre áll.
Szervezeti: rendelkezésre áll.
Tárgyi: rendelkezésre áll.
Pénzügyi: rendelkezésre áll.
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HATÁROZATI JAVASLAT:
Siójut Község Képviselő-testülete a Siójut Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.
.

Siójut, 2020. július 3.
Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester
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