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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 módosításra került.
Központi intézkedések miatt, helyi döntések, feladatváltozások következtében szükségessé vált az
előirányzatok módosítása.

I.

Központi intézkedések alapján történő módosítások
1. A Magyar Államkincstár értesítése alapján Siójut Község Önkormányzata 466.747 Ft
összegű működési célú kiegészítő támogatásban részesült. A támogatás a település
működési költségeire használható. A költségvetés bevételi, kiadási oldalát a kapott
támogatás összegével megemelni szükséges.
Bevétel:
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. (B115)

466.747 Ft

Kiadás
Önkormányzat dologi kiadásai

466.747 Ft

2. A Magyar Államkincstár 1123/3009/567/5/2021 iktatószámú értesítése alapján Siójut
Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 2021 keretében meghirdetett „Felelős
állattartás elősegítése” című pályázatán 244.995 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert el. A támogatás intenzitása 100%. Az önkormányzat a támogatásból a
településen - az előzetesen felmért igényeknek megfelelően - az állatok oltását,
ivartalanítását fogja elvégeztetni az állatorvossal. A költségvetés bevételi, kiadási oldalát
ennek megfelelően megemelni szükséges.
Bevétel:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

244.995 Ft

Kiadás
Dologi kiadás:

244.995 Ft

3. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény
támogatásain belül lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására benyújtott
pályázaton vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk 4.073.500 Ft
összegben. A támogatás összegét továbbadási kötelezettséggel kaptuk a DRV Zrt.
részére.
Bevétel
Működési célú költségvetési támogatások (B115)

4.073.500 Ft

Kiadás
Működési célú támogatás államházt. kívülre (K512)

4.073.500 Ft
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II.

Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások
1. Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2021 (VIII.05) számú határozata
alapján a testület a belügyminisztérium által kiírt „szociális célú tüzelőanyag vásárlás”
pályázaton 68 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 68.000 Ft+Áfa önerő összeggel módosítani szükséges az előirányzatokat.
Céltartalék:
Dologi kiadás:

- 86.360 Ft
86.360 Ft

2. Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2021 (IX. 23) számú határozata
alapján „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.
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a támogatás összegének – 16
970 508,- Ft támogatási összegnek a Magyar Államkincstár részére történő
visszafizetéséről. Az előirányzatot az alábbiak szerint szükséges módosítani.

III.

Felújítás (K71)
Felújítás ÁFA (K74)
Dologi kiadások (K355):
Dologi kiadások Áfa (351):

- 14.474.394 Ft
- 3.908.086 Ft
- 467.690 Ft
- 126.276 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84)
Egyéb működési célú kiadások (K506)
Tartalék:

15.952.280 Ft
1.018.228 Ft
2.005.938 Ft

Saját hatáskörű döntések
1. Az önkormányzat költségvetésében az 500088 as (közfoglalkoztatás) részletezőn belül az
alábbi átcsoportosítást szükséges elvégezni táppénz kifizetése végett.
Személyi juttatás (Törvény szerinti illetmények K1101)
Személyi juttatás (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113)

- 13.523 Ft
13.523 Ft

2. Siójut Község Önkormányzat elemi költségvetésében az Segély kiadások (500018) során
az ellátottak juttatásai előirányzatát a szociális étkezők számának növekedése, valamint a
kiszállított ételekre vonatkozó kedvezményes Áfa megszűnése végett megemelni szükséges
A szociális étkezőkre vonatkozó többlet támogatási igényünk az októberi normatíva
felmérésnél kerül benyújtásra. Ennek megfelelően az igényelt többlet támogatás a
későbbiekben a tartalékba fog kerülni.
Vásárolt élelmezés K332
Áfa: K351:
Tartalék:

532.520 Ft
181.962 Ft
-714.482 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. szeptember 17.

Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester
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