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ELŐTERJESZTÉS
az Alsónemesapáti Önkormányzat
2013. évi gazdálkodásának alakulásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában foglalt kötelezettségemnek
eleget téve benyújtom az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mely
tartalmazza az előirányzatok felhasználását.
Az Önkormányzat költségvetése a bevételek és kiadások főösszege 107 156 e Ft, melyhez
képest 2013. december 31-ig a bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakultak.
BEVÉTELEK
Bevételi források részletezése a mellékelt táblázatban megtalálható.
Saját bevételek 5 087 e Ft-os összege magába foglalja az óvodai, iskolai étkeztetés 3 040 e Ft,
munkahelyi étkeztetés 404 e Ft, az önkormányzati tulajdonban lévő épületek bérleti díja 1 606
e Ft-ot (Posta, Tanoda, Kultúrház eseti bérleti díja és egyéb sajátos bevételt (köztemetés
visszatérítés, egyéb bevétel) 37 e Ft.
Kártérítés bevétele 25 e Ft (útépítés miatti földterület-értékcsökkenés).
Kamatbevétel az önkormányzat bankszámlái után 82 e Ft összegben keletkezett.
A helyi adók (iparűzési-, és kommunális adó) bevétele 23 790 e Ft-ot tesz ki. Iparűzési
adóbevétel:22 420 e Ft, kommunális adó bevétel: 1 370 e Ft.
Gépjárműadó bevétele 2 386 e Ft.
Az adóhátralékok végrehajtása folyamatban van (letiltás, APEH, bírósági végrehajtó útján).
Pótlékok, bírságok bevétele: 116 e Ft. Talajterhelési díj bevétel - helyi rendelet alapján - 749 e
Ft volt.
Igazgatási szolgáltatási díj bevétele: 19 e Ft.
A lakosságnak folyósított kamatmentes kölcsön visszatérülése 240 e Ft.
Előző évi költségvetési visszatérülés: 2 600 e Ft, amely a 2012. évi normatív elszámolásból
adódott.
A költségvetési kapcsolatokból származó bevételek: normatív hozzájárulás 54 871 e Ft. Az
önkormányzat feladatalapú támogatása jogcímeit és összegeit a mellékelt táblázat tartalmazza.
Normatív kötött felhasználású támogatásokhoz juthat az Önkormányzat az önkormányzati
szociális támogatásként kifizetett összegekből visszaigénylés útján megtérített összegként
(normatív lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás). Ezen bevétel alakulása a tényleges kifizetésektől függ. Egyes állami
támogatásokhoz felhasználási kötöttség és elszámolási kötelezettség kapcsolódik.
Működési célra átvett pénzeszközök nagysága 11 981 e Ft, (Egészségbiztosítási Pénztár
finanszírozása 3 313 e Ft, Munkaügyi Központtól kapott támogatás közfoglalkoztatásra 6 145

e Ft, Eu-s programokra kapott támogatás 2 155 e Ft, Nemesapáti Önkormányzat védőnői
szolgálat működéséhez 2012. és 2013. évre összesen 270 e Ft, kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás megtérítése 98 e Ft)
Felhalmozási bevételek:
szennyvíz használati díj: 647 e Ft
Zalavíz Zrt-től kapott osztalékbevétel: 175 e Ft
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 43 e Ft.
felhalmozási bevétel Összefogás Csatornamű Társulattól: 2 000 e Ft

Hitelfelvétel nem volt.
KIADÁSOK
2013. évi gazdálkodás módosított kiadásának nagysága 107 156 e Ft, december 31-ig 103 836
e Ft teljesítettünk, ezen belül:
A kiadások szakfeladatonkénti nagysága:
- diákétkeztetésre 4 326e Ft-ot fordítottunk,
- munkahelyi étkezés címén 646 e Ft kiadást teljesítettünk,
- város- és községgazdálkodási feladatra 18 616 e Ft-ot fordítottunk, itt számoltuk el
többek között a világítótestek bérleti díját, posta épületének gáz költségét, Emva
pályázat III.ütemét
- közvilágításra 1 040 e Ft-ot fordítottunk,
- védőnői szolgálat 3 644 e Ft kiadásából személyi juttatás 2 373e Ft, járulék 638 e Ft,
dologi kiadás: 636 e Ft.
- települési hulladékkezelésre, köztisztasági feladatra 1 034 e Ft-ot fordítottunk
(beleértve a szemétszállítást, szelektív hulladékgyűjtés többletköltségének megtérítését,
Zalaispa Zrt-nek 2012.IV.negyedévi, megállapodás alapján átadott pénzeszközt is)
- közművelődési könyvtárak szakfeladaton 2 817 e Ft kiadás jelentkezett (munkabér
1,5 főre, járulékok, közüzemi díjak sportöltözővel együtt, folyóirat előfizetés, internet
előfizetés)
- zöldterület kezelés: 4 237 e Ft (2 közterület gondnok bére, járulékai, fűnyírás
költsége)
- temetkezés és ehhez kapcsolódó tevékenység szakfeladaton 213 e Ft kiadás
jelentkezett (áramdíj, vízdíj).
- igazgatás kiadásai 14 956 e Ft-ot fordítottunk.
(személyi juttatás 1 980 e Ft magában foglalja a polgármester bérét, a járulékait,
dologi kiadások 1 186 e Ft- ez tartalmazza az irodaszer, telefonköltséget, támogatás
értékű működési kiadás 10 477 e Ft-közös hivatal támogatása, pénzeszközátadás áhtkívülre 848 e Ft)
- óvoda: 158 e Ft (2012. évi áramdíj)
- általános iskola:1 290 e Ft (előző évi dologi kiadás gáz, áram)
- hét közbeni és hétvégi orvosi ügyelet működéséhez átadott pénz: 339 e Ft
- fogorvosi ügyelet működéséhez átadott pénzeszköz: 44 e Ft.
- a rendszeres és eseti pénzbeli ellátások összege 17 047 e Ft-ot tett ki:

(aktív korúak ellátása 8 158 e Ft, lakásfenntartási támogatás 2 455 e Ft, ápolási díj 1 199
e Ft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 75 e Ft, átmeneti segély 81 e Ft, temetési
segély 144 e Ft, rendszeres gyermekvédelmi támogatás 753 e Ft, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás 425 e Ft, eseti pénzbeli támogatások: az 1997. évi XXXI.
törvény alapján járó étkezési díjkedvezmények:
3 560 Ft, köztemetés 197 e Ft)
- közfoglalkoztatás szakfeladaton 3 483 e Ft kiadás volt (amely közfoglalkoztatottak
bérét és járulékait foglalja magában)
- Tanodával kapcsolatosan felmerült dologi kiadások: 437 e Ft (internet, gáz, áram,
figyelőszolgálat)
- támogatások folyósítása: 14 474 e Ft (óvoda részére)
- közútfenntartás, gépi földmunka: 902 e Ft.
A működési célú pénzeszköz átadás nagysága 1 695 e Ft volt, melyet az előzőekben
szereplő szakfeladatokon számoltunk el, de itt egyben bemutatjuk:
- Zalaispa Zrt: 268 e Ft
- gyepmesteri feladatokhoz hozzájárulás 101 e Ft (Többcélú Társulás részére)
- Töosz tagdíj 14 e Ft
- fogorvosi ügyelet hozzájárulás 44 e Ft
- orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás 339 e Ft
- Többcélú Kistérségi Társulás: 229 e Ft (tagdíj)
- Többcélú Kistérségi Társulás szociális gondozás tagdíj: 216 e Ft
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület tagdíj: 10 e Ft
- Apáti Iskoláért Alapítvány támogatása: 185 e Ft
- Vöröskereszt támogatása: 93 e Ft (véradás, programok
- Zalatáj Kiadó Bt. támogatása: 76 e Ft. (kistérségi újság)
- Harangláb Egyesület támogatása: 120 e Ft
Fejlesztési (felújítási, felhalmozási) kiadások címen 16 801 e Ft került kifizetésre.
Kölcsön nyújtása háztartásnak 350 e Ft (visszatérítendő kamatmentes kölcsön)
Emva pályázat III. ütem kiadásai: 15 430 e Ft (Postafelújítás, parkoló kialakítás, parkosítás,
utcabútorok kihelyezése stb.)
Mászóvár óvoda részére (előző évi pénzmaradvány felhasználával) 400 e Ft, fűnyíró
beszerzés (Munkaügyi Központ támogatásával) 220 e Ft.
Tervrajz, építési engedély: 401 e Ft (fedett beálló Emva pályázathoz)
A költségvetési és pályázati támogatásokkal határidőre elszámoltunk.
Az önkormányzati vagyon jelentős növekedését az okozta, hogy az üzembehelyezett
szennyvízcsatorna-hálózat vagyoni elemeit az önkormányzat 2013. december 31-ei hatállyal
köteles volt átvenni és könyvelésében szerepeltetni.
Az EMVA támogatás nem érkezett meg a számlánkra. (kb.16 000 e Ft)
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a beszámolóban foglaltak megvitatását, és annak változatlan tartalommal való
elfogadását!
Tisztelettel:
Alsónemesapáti, 2014-04-23
Balaton Józsefné s.k.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
A rendelet-tervezet címe:
Alsónemesapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2014.
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásról.

(…….)

Társadalmi-gazdasági hatása:
A Képviselő-testület költségvetési zárszámadása biztosítja az önkormányzat 2013. évi
teljesített bevételeinek és kiadásainak megismerhetőségét.
A 2013. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás a lakosság
számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a
végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A
helyi önkormányzati gazdaság –nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az
önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon tömege
és az önkormányzatok éves kiadása reprezentálja. A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az,
hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből
igényelhető támogatások révén az államháztartás része.
Költségvetési hatás:
Az önkormányzat a zárszámadási rendeletben számot ad:
• A vagyoni helyzet változásáról
• A működési, fejlesztési bevételek és kiadások alakulásáról
• A munkavállalók létszámának alakulásáról
• A pénzmaradványról
Környezeti, egészségi következményei
Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Csak a szükséges adminisztrációs terhek merülnek fel.
Egyéb hatása
Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége
Törvényi kötelezettség.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények
Törvényességi észrevétel.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek
•
•
•
•

Személyi: biztosított, többlet igény nem szükséges
Szervezeti: biztosított, szervezeti átalakítás, módosítás nem szükséges
Tárgyi: rendelkezésre állnak, nem szükséges újabb tárgyi eszköz
Pénzügy: rendelkezésre állnak.

Indokolás

Az 1. §-hoz
A 2013. évi tényleges bevételeket és kiadásokat rögzíti.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat és intézménye vagyonkimutatását tartalmazza.
A 3. §-hoz
Az önkormányzat és intézménye pénzmaradványát rögzíti.
A 4. §-hoz
A 2013. évi létszámkeret teljesítését tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Az Áht. szerinti kötelező mérlegek adattartalmáról rendelkezik.
A 6. §-hoz
Felhatalmazó rendelkezéseket ír elő a polgármester és jegyző számára.
A 7. §-hoz
Finanszírozási adatokat tartalmaz.
A 8. §-hoz
A hatályba léptetés időpontját tartalmazza.

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
/2014. ( ) önkormányzati rendelettervezete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Alsónemesapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában meghatározott feladatkörében
eljárva a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III. 01.) önkormányzati rendeletének
végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. §. (1) Alsónemesapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 1-es, a 2-es, a 3-as és a 4-es számú

mellékletekben foglaltaknak megfelelően
130 159 ezer Ft bevétellel
103 836 ezer Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit, forrásonként és a kiadásokat - ezen belül
a kiemelt előirányzatokat - az 1., 2., 3., 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A képviselő-testület az Alsónemesapáti Maci Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesítését az 1.1. és 2.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. §. A képviselő-testület Alsónemesapáti község Önkormányzatának és intézményeinek
2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 5. számú mellékletben részletezett
adatoknak megfelelően 802 445 e Ft összegben elfogadja.
(2) A nullára leírt eszközök értéke Alsónemesapáti Község Önkormányzatánál 12.087 eFt és
az Alsónemesapáti Maci Óvoda 0 eFt.
2013. évi módosított
§. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye
pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint, mindösszesen: 28 763 e Ft-ban állapítja
meg.
A Képviselő-testület a létszámkeret teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint
fogadja el.
5.§. (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint állapítja
meg.
(2) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.
(3) Európai Uniós támogatással megvalósuló program 2013. évben nem volt.
(4) Az önkormányzat 2013. évben működési célú támogatást nyújtott a Harangláb Faluszépítő
és Kulturális Egyesületnek 120 eFt, az Apáti Iskoláért Alapítványnak 185 eFt összegben.
(5) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot
keletkeztető ügylete nincsen.
§. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat polgármesterét és a jegyzőt, hogy a
pénzmaradvány 2014. évi költségvetésben való megfelelő átvezetéséről a 3. §. szerint
gondoskodjék.
8.§. Nemesapáti és Kisbucsa Önkormányzatainak a védőnői szolgálat, Óvoda pénzeszköz
átadási hátraléka
Kisbucsa Nemesapáti Alsónemesapáti
60 eFt
60 eFt
Védőnői szolgálat finanszírozási
hátralék 0
túlfizetés
Óvoda finanszírozási
0

9.§. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Alsónemesapáti, 2014.
Balaton Józsefné
polgármester

Simon Margit
jegyző

Alsónemesapáti Község Polgármesterétől
8924 Alsónemesapáti, Petőfi u. 1.

Beszámoló
a Védőnői szolgálat
2013. évi költségvetésének teljesítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Védőnői szolgálat elfogadott 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az
alábbiak szerint terjesztem elő:
Bevétel:
A Védőnői szolgálat fő bevételi forrását az OEP adja, ez 3 313 e Ft volt, ebből védőnői
feladatok teljesítményfinanszírozására 1.619 e Ft, iskola egészségügyi feladatok
finanszírozásra 74 e Ft, területi pótlékra 240 e Ft, fix díjra 1 380 e Ft.

Kiadás:
A védőnői szolgálat kiadási előirányzata 3 520 e Ft, a teljesítés 3 647 e Ft.
Személyi juttatások: 2 373 e Ft, ezen belül is rendszeres személyi juttatás a szolgálat esetében
2 300 e Ft, nem rendszeres személyi juttatás 73 e Ft. A tényleges kiadás azért haladta meg a
tervezett összeget, mert jogszabálymódosítás miatt a védőnő illetményét emelni kellett. Ennek
fedezetét a TB finanszírozással biztosította.
2013. évben csak ingyenes továbbképzésen vett részt a védőnő.
Dologi kiadások összesen 636 e Ft költséget eredményeztek (irodaszer, kiküldetés, áramdíjak
karbantartás és ezek általános forgalmi adója). Takarékos gazdálkodással az előirányzatnál
kevesebbet költöttünk a mellékelt táblázatban részletezettek szerint.
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 572 e Ft, a teljesített kiadás 638 e Ft.
Felhalmozási kiadást nem teljesítettünk.
A Medi+Sel Bt. részére a 2013. évi iskola-egészségügyi díjazás átutalás elmaradt, amelyet
2014. év elején kellett teljesíteni.
Nemesapáti Község Önkormányzata 2012. évi pénzeszköz-átadási kötelezettségét teljesítette.
2013. évre Alsónemesapáti és Nemesapáti Községek önkormányzatai pénzeszköz-átadással
kapcsolatos kötelezettségüket teljesítették.
Kisbucsa község önkormányzata előző évi túlfizetésének beszámítása révén 16 eFt-ot adott át
a szolgálat működéséhez.
Kérem a beszámolóban foglaltak megvitatását és változatlan tartalommal való elfogadását.
Alsónemesapáti, 2014. április 23.
Balaton Józsefné sk.
Polgármester

