Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a) az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 51 151 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 53 016 ezer forint működési költségvetési kiadással,
ac) 1 865 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 8 148 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal, 
ae) 1 980 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 1 921 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 60 360 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 7 153 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 53 207 ezer forint felhalmozási többlettel,
bd) 4 075 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal, 
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2018. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 125 714 ezer forintban,
cb) kiadásait 62 090 ezer forintban 
az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

d) Az Önkormányzat a működési költségvetés hiányát a felhasznált működési maradvány terhére finanszírozta.
e) Az Önkormányzat 2018. évi maradványát a 4. melléklet alapján 63 623 586 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 343 814 617 forintban határozza meg. 
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján – 2 783 126 forintban határozza meg.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulások 2018. évi összegeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 
4. § A Képviselő-testület az általa 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 8. mellékletben bemutatottak alapján hagyja jóvá. 
5. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2018. december 31. napján fennálló adóssága nincs.
6. § A Képviselő-testület 2018. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott. 
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §  A Képviselő-testület 
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
ab) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,
b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Borzavár, 2019. május 30.


		
Dócziné Belecz Ágnes
Sümegi Attila
polgármester
jegyző


Záradék: 

A rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.



Borzavár, 2019. május 30.



Sümegi Attila

jegyző




ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásához

Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendelet-tervezete a 2018. évi költségvetési beszámoló adatai alapján, azzal összhangban került összeállításra. 
Az Önkormányzat 2018. évi elszámolt költségvetési bevételeinek összege 111 511 ezer forintban, az elszámolt költségvetési kiadásainak összege 60 169 ezer forintban kerültek megállapításra. Az előző évi felhasznált maradvány összege 12 223 ezer forint, a külső finanszírozási bevételek összege 1 980 ezer forint, míg a külső finanszírozási kiadások összege 1 921 ezer forint volt. Az Önkormányzat 2018. évi maradványa 63 624 ezer forintban, a mérlegfőösszege pedig 343 815 ezer forintban került megállapításra.


RÉSZLETES INDOKOLÁS



2018. évi beszámolóhoz



















I.



Önkormányzat bemutatása




Önkormányzat neve:	Borzavár Községi Önkormányzat
Székhelye:	8428 Borzavár, Fő u. 43.
Költségvetési szerv törzsszáma:	734103
Adószáma:	15734109-1-19
KSH számjele:	15734109-8411-321-19
Államháztartási egyedi azonosító:	743682
Szakágazati besorolás:	8411






A feladatellátás általános értékelése


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendeletével fogadta el. 
A rendelet 
48 889 ezer forint
működési költségvetési bevétellel
53 743 ezer forint
működési költségvetési kiadással
4 854 ezer forint
működéi hiánnyal


8 075 ezer forint
működési célú belső finanszírozási bevétellel


0 ezer forint
működési célú külső finanszírozási bevétellel
944 ezer forint 
működési célú külső finanszírozási kiadással


8 360 ezer forint
felhalmozási költségvetési bevétellel
14 712 ezer forint
felhalmozási költségvetési kiadással
6 352 ezer forint
felhalmozási hiánnyal


4 075 ezer forint
felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel


0 ezer forint
felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel
0 ezer forint
felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással
került elfogadásra, s így a költségvetés



bevételi főösszege
69 399 ezer forint
                       kiadási főösszege
69 399 ezer forint
volt.

Az elfogadott költségvetés 2 alkalommal került módosításra.
A módosítások után a költségvetés 
módosított működési költségvetési bevételei
53 927 ezer forintban
módosított működési költségvetési kiadásai
59 426 ezer forintban
működési költségvetési hiánya
5 499 ezer forintban


működési célú belső finanszírozási bevétele
8 148 ezer forintban


működési célú külső finanszírozási bevétele
1 980 ezer forintban
működési célú külső finanszírozási kiadásai
1 921 ezer forintban


módosított felhalmozási költségvetési bevételei
61 940 ezer forintban
módosított felhalmozási költségvetési kiadásai
67 720 ezer forintban
felhalmozási költségvetési hiánya
5 780 ezer forintban


felhalmozási célú belső finanszírozási bevétele
4 075 ezer forintban


felhalmozási célú külső finanszírozási bevétele
0 ezer forintban
felhalmozási célú külső finanszírozási kiadásai
0 ezer forintban


módosított bevételi költségvetési főösszege
130 070 ezer forintban
módosított kiadási költségvetési főösszege
130 070 ezer forintban


Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása nem mondható kiegyensúlyozottnak. Kötelezően ellátandó feladatainak ellátásáról részben megfelelő színvonalon gondoskodott. 

Az Önkormányzat intézményrendszerét, feladatellátását érintő 2018. évi változások

Az Önkormányzat intézményrendszerében, 2018. évben változás nem történt. Az intézményi gyermekétkeztetés feladatának ellátásáról 2018. évben is a Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ gondoskodott. A feladatellátás e módjáról Feladat ellátási és együttműködési megállapodás született. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos állami támogatást a 2018. évi állami támogatás elszámolása keretében Zirc Városi Önkormányzat igényelte meg, tekintettel arra, hogy a feladatot is Zirc látta el.

Az Önkormányzat 2018. évi likviditási helyzete

Önkormányzatunk gazdálkodása 2018. évben már közel sem mondható olyan kiegyensúlyozottnak, mint az előző években. Számlás fizetési kötelezettségeinknek határidőben eleget tettünk, de a közös feladat ellátással kapcsolatos fizetési kötelezettségeinket csak késve, az igényelt és megítélt rendkívüli önkormányzatok támogatása terhére tudtuk teljesíteni - 2019. december 29. napján - oly módon, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával összefüggésben 1 047 000 forintos tartozásunk állt fenn 2018. december 31-én. Ügyelnünk kellett arra is, hogy a 2018. évben befolyt, de 2018. évben fel nem használt, célhoz rendelt pénzeszközök rendelkezésre álljanak a 2019. évi költségvetés végrehajtásához.

Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,65 %-ban teljesültek. Az összes bevételen belül a működési bevételek 40,69 %-os, a felhalmozási bevételek 48,01 %-os, a belső finanszírozási bevételek 9,72 %-os és a külső finanszírozási bevételek 1,58 %-os arányt képviselnek. A működési bevételeken belül a működési célú állami támogatások aránya közel 55,15 %-os. 

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,74 %-ban teljesültek. A működési kiadások 85,39 %-os, a felhalmozási kiadások 11,52 %-os, a finanszírozási kiadások 3,09 %-os arányt képviselnek a teljesített kiadásokon belül. 
A kiadások teljesítésének részletes alakulását a rendelet-tervezet 9. mellékletének „Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatainak teljesítése (Részletező tábla) táblázata tartalmazza. Az Önkormányzat tartalékainak előirányzata 2018. december 31-én 63 594 ezer forint volt.


Megnevezés
Hatályos előirányzat ezer forintban
Általános működési tartalék
0
 
 
Működési céltartalékok
 
Borzavár könyv
653
Civil és Sport Támogatási Alap
0
Települési rendezvények Támogatási Alap
0
Szociális juttatások önrésze
0
Téli rezsicsökkentés
1 728
Közfoglalkoztatás önrésze
692
Működési céltartalékok összesen:
3 073
 
 
Általános felhalmozási tartalék
0
 
 
Felhalmozási céltartalékok
 
Csatorna céltartalék
2 627
Járdaépítés 1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján
8 000
TOP-2.1.3.
49 894
Felhalmozási céltartalékok összesen:
60 521
 
 
Mindösszesen:
63 594
A tartalékok magas előirányzati szintje az oka a kiadások alacsony teljesítési szintjének.
Maradvány változásának tartalma és okai

2017. évi helyesbített pénzmaradványunk	12 223 ezer forint
2018. évi helyesbített pénzmaradványunk	63 623 ezer forint


A tárgyévi maradvány összege emelkedésének egyértelmű oka a záró pénzkészlet emelkedése. 
A maradvány kötelezettséggel terhelt összege 2 135 ezer forint. Ez magába foglalja az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 1 003 ezer forint összegben (2019. évi állami támogatás előlege), továbbá a 2018. december 31-én nem lejárt szállítói tartozás állományát 85 ezer forint összegben, valamint a Közös Hivatal fenntartása kapcsán fennálló 1 047 ezer forint összegű kötelezettséget. A maradvány fennmaradó összege pedig feladatellátáshoz kötött maradvány.
Hitelműveletek alakulása

Önkormányzatunk 2018. december 31. napján hitelállománnyal nem rendelkezett. 

A számviteli politika főbb vonásai

8.1. Könyvvezetés módja

A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza.
A könyvelés az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően történt.
A főkönyvi könyvelés az Önkormányzati ASP rendszerrel történik. Az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik.

8.2. Beszámoló készítés rendje

Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint január 31. 
Az éves költségvetési beszámoló részei:
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa) költségvetési jelentés,
ab) maradvány kimutatás,
ac) adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,
ad) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,
b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító
ba) mérleg,
bb) eredménykimutatás,
bc) kiegészítő melléklet. 

8.3. Amortizációs politika

Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést a 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet előírásai alapján meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni.

Az 200 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti (kisértékű) vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben kiadásként kerülnek elszámolásra.

8.4. Értékvesztés

      Értékvesztést az Önkormányzat a tartós részesedései után számol el, mindig a tárgyévet 
      megelőző év mérlegei alapján, melyet a gazdasági társaságoktól megkér.

      A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg fordulónapján fennálló és a 
      mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem  rendezett követelésnél (ideértve a vevőkkel, 
      adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a 
      kölcsönként, az előlegként adott összegeket) értékvesztést számol el az Önkormányzat – a 
      mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv 
      szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – 
      különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és – a számviteli 
      politikában meghatározottak szerint- jelentős összegű.
      A helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az 
      értékvesztés.
II.


A vagyoni helyzet alakulása

A 2017. évi mérleg főösszege:	285 795 ezer forint
A 2018. évi mérleg főösszege:	343 815 ezer forint

A rendelet 2. melléklete alapján számított mutatók az alábbiak:

a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók:

Mutató
2017. év
2018. év
Változás
(százalékpont)
Befektetett eszközök aránya
(I/1.)
93,54 %
 77,85 %
- 15,69
=
Befektetett eszközök






Összes eszköz





Forgóeszközök aránya
(I/2.)
6,46 %
22,15 %
+ 15,69
=
Forgóeszk.+Pénzeszk.+Köv.+Sajátos eszközold.elsz.+Aktív id.elh.






Összes eszköz





Tőkeerősség
(I/3.)
95,18 %
78,31 %
- 16,87
=
Saját tőke






Mérleg főösszege





Kötelezettségek aránya
(I/4.)
3,21 %
3,85 %
+ 0,64
=
Kötelezettségek






Mérleg főösszege





Befektetett eszközök fedezete I.
(I/5.)
101,75 %
100,59 %
- 1,16
=
Saját tőke






Befektetett eszközök














A tőkeerősségi mutató az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat.
Kifejezi, hogy az összes rendelkezésre álló (eszközöket fedező) forrásból a saját forrás aránya milyen.
Az idegen források arányát mutatja a kötelezettségek aránya, mely mutató 2017-ról 2018-re enyhe növekedést jelez. 

b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók:

	Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató
Előző év
Tárgyév
Változás
Hitelfedezeti mutató

(I/7.)
27,35
8,83
- 18,52
=
Követelések






Költségvetési évben esedékes kötelezettségek





(Adós+vevő) - szállítóállomány összemérési mutató
(I/8.)
6,50
2,60
-3,90
=
Adós+Vevőállomány






Szállító állomány








	Likviditással kapcsolatos mutató

Mutató
Előző év
Tárgyév
Változás
Likviditási gyorsráta mutató

(I/9.)
39,07
58,28
+ 19,21
=
Likvid pénzeszközök






Költségvetési évben esedékes kötelezettségek







A likviditási mutatók kifejezik, hogy az Önkormányzat rövidtávon milyen mértékig fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeit. Itt jegyezném meg, hogy a mutató javulása nem jelenti azt, hogy az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzeszközei, tartalékai emelkedtek. A mutató javulásának egyértelmű okaként a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 "Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron" elnevezésű projekt kapcsán átutalt támogatási előleg jelölhető meg, mely felhasználása kötött. A támogatási előleg összege függő kötelezettségként került nyilvántartásba vételre, illetve a bevétel időben elhatárolásra került.

Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását.


Borzavár, 2019. május 30.



Dócziné Belecz Ágnes

polgármester












