
1 
 

__ NAPIREND Ügyiratszám: 22/34/2017. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2017. május 10-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a 
költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása 

 
Előterjesztő: Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
 
Előkészítette: dr. Németh Mária Anita jegyző 

Pénzügyi Iroda 
 Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető 
 Dénes Emil Adócsoport-vezető 
 Bódis Ildikó főtanácsos 
  
Meghívandók:  Bardon Zsoltné a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda vezetője 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a figyelembevételével, a polgármester a 
képviselő-testület elé terjeszti a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-
tervezetet, melyet a képviselő-testületnek legkésőbb május 31-ig hatályba kell léptetni. E jogszabály 
figyelembevételével Gyulakeszi Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról készült 
beszámolójához az alábbi szöveges indokolást adom: 
 
A 2016. évi költségvetést az 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelettel fogadta el Gyulakeszi Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2016. évi költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk. 
  
A költségvetési rendeletet négy alkalommal módosította a képviselő-testület: a 12/2016. (VI.29.), a 
14/2016. (IX.27.), a 18/2016 (XII.15.) valamint az 1/2017.(II.21.) önkormányzati rendeletekkel. Év 
közben a Képviselő-testületet tájékoztattuk az időarányos teljesítésekről. 
 
Gyulakeszi település 2016. évben is a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja volt, a 
szociális alapellátás, a háziorvosi ügyelet feladataival vesz részt a társulásban, és fizeti a megállapított 
hozzájárulást. 
 
Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indokolására. 
 
 
I.  BEVÉTELI FORRÁSOK  ÉS AZOK TELJESÍTÉSE 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata 2016. évben költségvetési bevételeit 100 %-ban teljesítette a 
módosított előirányzathoz képest.  
 
 
Önkormányzat működési támogatásai 
 
A 2016. évi állami támogatásokat a jogszabályoknak megfelelően igényeltük, felhasználásukról a 
költségvetési beszámolóban számoltunk el. Az önkormányzatot megillető támogatások lakosság 
számhoz illetve feladathoz kötött fix összegű normatívák. A köznevelési feladatok és a hozzá 
kapcsolódó gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolásában kimutatott gyermeklétszám 



2 
 

szerint 651 eFt pótlólagos támogatásra jogosult az önkormányzat (kiutalásáról a Magyar 
Államkincstár a beszámoló felülvizsgálata után gondoskodik) A szociális feladatokra biztosított 
normatívát nem tudtuk teljes egészében felhasználni, ezért 905 eFt visszafizetési kötelezettségünk 
keletkezett. 
 
 Általános működési támogatás: 12 334 eFt 
 Köznevelési feladatok támogatása 11 846 eFt 
 Szociális feladatok támogatása 
  Gyermekétkeztetési feladatok 1 834 eFt 
  Szociális feladatokra 4 334 eFt 
 Kulturális feladatok támogatása 1 200 eFt 
 Kiegészítő támogatás 
  Szociális tűzifa támogatás 445 eFt 
  Bérkompenzáció támogatás 440 eFt 
 Előző évi elszámolásból származó támogatás 396 eFt 
  (köznevelési feladatok) 
 
 
Működési bevételek alakulása:     
 
 Eredeti előirányzat 5 780 eFt 
 Módosított      6 669 eFt 
 Teljesítés: 6 418 eFt 
 Teljesítés %-a:  96%  a módosított előirányzathoz képest.  
 
Az önkormányzat működési bevételeinek előirányzatát 889 eFt-tal növeltük az év folyamán. (Jelentős 
tételt tesz ki az emelkedésben az előző évre kiszámlázott közmű eszközhasználati díj (DRV).) 
 
 
Közhatalmi bevételek alakulása:  
 
 Eredeti előirányzat: 9 500 eFt 
 Módosított előirányzat: 15 967 eFt 
 Teljesítés:  15 955 eFt 
 Teljesítés %-a:  100%  a módosított előirányzathoz képest.  
 
 

H E L Y I  A D Ó K 
2016. december 31-ig 

 
A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek a 
költségvetésben képviselt aránya évről évre növekszik. Gyulakeszi Község Önkormányzata 2016. 
évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette. 
A gépjárműadó mértéke a tehergépjárművek esetében 2016. évben 1.380 Ft/100kg/év, útkímélő 
tengelyes gépjármű esetében 850 Ft/100kg/év. 2013. évtől a gépjárműadó bevételnek csak a 40%-a 
marad helyben, a többi 60% a központi költségvetésé. 
A magánszemély kommunális adójának mértéke 7.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 300 
Ft/éjszaka/fő, és a helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 1%-a. Az építményadó mértéke 300 Ft/ m2. 
 

 
1. BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK) 

       ezer Ft-ban 
ADÓNEM BEVÉTELEK 

Építményadó 6 040 

Magánszem. kommunális adója 3 604 
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Idegenforgalmi adó 617 

Talajterhelési díj 79 

Helyi iparűzési adó 2 854 

Gépjárműadó (helyben maradó rész) 2 481 

Késedelmi pótlék, bírság 280 

Összes közhatalmi bevétel: 15 955 
 
 

 
Működési célú állami támogatások alakulása 
 
Az önkormányzat a közcélú foglalkoztatás keretében a bérek és járulékok fedezetére 6 430 eFt, a nyári 
diákmunka támogatására 423 eFt támogatást kapott a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjától, valamint 168 eFt fejezeti kezelésből biztosított fedezet a gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők Erzsébet utalványára. 
 
Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 
 
2016-ban egy ingatlant értékesítettünk, amelyből 100 eFt bevétele származott az önkormányzatnak. 
 
Felhalmozási célú támogatások 
 
Előző évben benyújtott támogatási kérelmünkre elfogadták a vis maior helyreállítási költségekről 
szóló elszámolásunkat, a megítélt támogatást (556 eFt) kiutalták. Az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok fejlesztési támogatására sikeresen pályáztunk, 9.999 eFt-ot már az 
önkormányzat számlájára is utalt a Magyar Államkincstár. Ezt az összeget csak a támogatási igényben 
megjelölt célokra fordíthatjuk (járda felújítás, településrendezési terv), így ezt az összeget 
kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként különítjük el a felhasználásig. 
 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel között szerepel 115 eFt lakossági közmű hozzájárulás. 
 
Európai Uniós támogatást önkormányzatunk közvetlenül nem kapott. 
 
 
II.  KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 
Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 2.1 és 2.2 mellékletekben mutatjuk be 
összevontan, önkormányzati szinten (óvodát is tartalmazza). A költségvetési kiadások teljesítése 2016. 
évben 69 % volt. 
 
2016-ban is elláttunk minden önkormányzatokra jogszabály által szabott feladatot, a lakosság igényeit 
lehetőség szerint teljesítettük a takarékossági szempontok figyelembe vétele mellett. Kiemelt 
előirányzatainkat nem léptük túl. 
A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda működését biztosítottuk, a gyermekek ellátásában fennakadás nem 
volt. Az intézmény a jóváhagyott előirányzatait betartotta, takarékosan gazdálkodott, a kiadások 
teljesítése 100 % volt.  
 
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok 
 
Személyi juttatásokat és a hozzákapcsolódó munkáltatói közterheket a jogszabályoknak megfelelően 
teljesítettük. 
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2016-ban a statisztikai létszám a következők szerint alakult: 
 
 2 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 
 5 fő közfoglalkoztatott 
 5 fő választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester, képviselők) 
 
 
Dologi kiadások 
 
Az év során megállapított módosított előirányzatnak megfelelő (100%-os) teljesítést láthatunk. Az év 
során 2 csőtörés volt. A károk helyreállítása és az ebből fakadó többlet fogyasztás miatt kellett plusz 
előirányzatot biztosítani a dologi kiadások között. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
Ebben az évben több lépésben is módosítottuk a települési támogatásokról szóló helyi rendeletünket. 
A rendelkezésre álló normatívából 2.514 eFt-ot fizettünk ki a rendeletben meghatározott ellátási 
jogcímeknek megfelelő rászorulóknak (pénzbeli vagy természetbeni formában). 
 
Működési támogatások alakulása 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évben jóváhagyott támogatásairól a  
4. melléklet ad tájékoztatást. Az orvosi ügyelet és a szociális ellátások működtetéséhez, a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához vállalt támogatási összeget ütemszerűen teljesítettük. A 
képviselő-testülethez támogatási kérelemmel forduló szervezetek igényét megvizsgáltuk, és ennek 
alapján állapítottunk meg támogatásokat, a felhasználásáról a támogatottat elszámoltattuk. Itt mutattuk 
ki a munkánkat segítő szervezeteknek fizetendő tagdíjat, működési hozzájárulásokat is. 
 
Beruházások, felújítások 
 
Csekély összegben szereztünk be kis értékű eszközöket feladataink ellátásának támogatására. 
(részletesen a 6. sz. melléklet tartalmazza). 
 
Finanszírozási műveletek 
 
2016. évben hitel felvételére nem volt szükség. 
 
Költségvetési maradvány felhasználása 
 
2016. évben Gyulakeszi Község Önkormányzatának módosított költségvetési maradványa (11. 
melléklet) 25.248 eFt. A maradványból kötelezettséggel terhelt 10.904 eFt (normatíva visszafizetési 
kötelezettség: 905 eFt, kötött felhasználású fejlesztési támogatás 9.999 eFt.) A pénzmaradványt 
további felhasználási cél meghatározásáig tartalékba helyezzük. 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a) pontjában előírt 
indokolások: 
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1. Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása 
 
Az önkormányzat pénzkészlete 2016. január 1-jén 10.670 eFt volt. 
Bevételként 106.120 eFt,  
kiadásként 80.872 eFt került elszámolásra.  
A 36-os számlacsoport tárgyévi forgalmának egyenlege (-879 eFt) figyelembevételével, valamint  
az előző évi költségvetési maradvánnyal korrigálva (-9.753 eFt)  
a 2016. december 31-i záró pénzkészlet 25.286 eFt volt. (10. melléklet)  
 
Az önkormányzat működési- és felhalmozási mérlegét az 1. melléklet mutatja be. A működési- és 
felhalmozási bevételek előirányzat-csoportonként a működési és felhalmozási kiadásokra fedezetet 
nyújtanak. A bevételek között a pénzmaradványt és a pénzkészletet is figyelembe kell venni. 
 
 
2.Többéves kötelezettségek és közvetett támogatások alakulása 
 
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntésből kötelezettsége. Közvetett támogatást az 
önkormányzat a helyi adórendelete alapján nyújt. A kedvezményre jogosultak kérelme alapján az 
adócsoport határozatot hoz. Szemétszállítási díj 50%-ának fizetése alól mentesülnek a rendeletben 
meghatározott (62 éven felüli) személyek.  
 
Adósságállomány alakulása 
 
Az önkormányzat 2016. december 31-én hitel állománnyal nem rendelkezett. Egyéb adósság: 533 eFt 
helyi adó túlfizetés és egyéb kapott előleg. 
 
Stabilitási törvény szerinti bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek következő három évre 
várható összegének alakulása 
 
Az önkormányzat stabilitási törvény szerinti bevételei (elsősorban helyi adóbevételek) a tervezettnek 
megfelelően alakultak. A helyi adók ténylegesen befolyt összegét a 2. melléklet részletezi. Adósságot 
keletkeztető ügyletünk nincs, az önkormányzat nem vett fel hitelt. 
  
Vagyoni helyzet alakulása 
 
Az önkormányzat vagyonmérlegében az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke szerepel, 
amely 2016. december 31-én 569.255 eFt volt, amely 8%-kal alacsonyabb az előző évinél. Ennek oka, 
hogy az üzemeltetésre átadott csatorna közműre az üzemeltető által elvégeztetett értékelés jelentősen 
kisebb értéket állapított meg. Ennek megfelelő összegre módosítottuk eszközeink értékét. 
 
A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükséges 
módosításokkal együtt teljesültek. Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk 2016. évben 
jól gazdálkodott a rendelkezésére álló erőforrásokkal, a működőképesség biztosított volt. 
 
A zárszámadáskor bemutatjuk az önkormányzat vagyonleltárát, amelyet forgalomképesség szerinti 
bontásban szerepeltetünk. A kimutatást az előterjesztéshez mellékeljük. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a 
költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja és ___/2017. (____) számon 
önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 
 
Tapolca, 2017. április 24. 
 
 
 
 Szennyainé Kovács Veronika 
 polgármester 
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GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
__/2017. (___) önkormányzati rendelete 

 
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról 

(tervezet) 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 

(1) Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően: 

 
a) 72 995 ezer Ft költségvetési bevétellel 
b) 57 668 ezer Ft költségvetési kiadással 
c) a 2016. évi költségvetési maradványt  25 248 ezer Ft–tal 

fogadja el. 
 
(2) Az Önkormányzat a 2016. évi beszámolóját a költségvetési bevételi összegen felül 33 125 ezer Ft 

finanszírozási  bevétellel,  a költségvetési  kiadások  főösszegén  felül  23 204 ezer Ft  
finanszírozási kiadással fogadja el. 

 
(3) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és 

kiadások – önkormányzati szinten összesített - mérlegét az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint fogadja 
el.  

 
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda költségvetési 

bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összesítve a 2.1 és 2.2 mellékletekben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el.  

 
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3.1 mellékletben foglaltak szerint, 

az intézményét a 3.2 melléklet szerint fogadja el.  
 
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda költségvetési 

maradványának felhasználását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi.  
 
(7) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről és a 

fizetési kötelezettségek teljesítéséről gondoskodni köteles. 
 

2. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési feladatainak jogcímenkénti kiadásait a 8. 
mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. 

 
(2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatások teljesítését működési célra 4. melléklet 

szerinti részletezésben elfogadja. 
 
(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését 98 ezer Ft összegben, célonkénti 

részletezését az 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
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3. § 
 

(1) EU-s támogatással megvalósuló programokkal és projektekkel, valamint az Önkormányzaton kívül 
megvalósult projektekhez való hozzájárulással az Önkormányzat nem rendelkezett.  

 
(2) A Képviselő-testület a felhalmozási- és tőke jellegű bevételeket 100 ezer Ft összegben, a 7. 

melléklet szerint fogadja el. 
 
(3) Az Önkormányzat többéves kötelezettségekkel nem rendelkezik.  
 
(4) Az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza. 
 
(5) Az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva az 5. melléklet 

tartalmazza. 
 
(6) Az Önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. és 13. mellékletben 

részletezett mérlegadatok alapján 569.255 ezer Ft-ban állapítja meg. 
 
(7) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet tartalmazza. 
 
(8) Az Önkormányzat 2015-2016. évi költségvetési előirányzatainak és teljesítésének adatait a 14. 

melléklet tartalmazza. 
 
(9) Az Önkormányzat 10.000 ezer Ft értékben rendelkezik tartós részesedéssel, melynek összetételét a 

15. melléklet tartalmazza. 
 
(10) Az Önkormányzat hitelekkel és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekkel 2016. december 31-én 

nem rendelkezett.  
 

 
4. § 

 
(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a Gyulakeszi Község 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési 

maradvány elfogadásáról szóló 8/2016. (V.9.) önkormányzati rendelet. 
 
(3) Hatályát veszti a Gyulakeszi Község 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 

egyes szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
Gyulakeszi, 2017. május 10. 
 
 
 
 

Szennyainé Kovács Veronika  dr. Németh Mária Anita 
polgármester jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLAT 
 

 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 
17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, 
és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 

 
A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelet 
tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében 
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 
A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.  
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 
A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2016. évről szóló beszámoló és költségvetési maradvány 
elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
 

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, 
és tárgyi feltételt nem igényel.  
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