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JAVASLAT 

Szímő község zárszámadása, költségvetési gazdálkodás a 2018-as évre 

 

...../100519-Z sz. határozat 

 

Képviselő-testület 

 

  tudomásul veszi  Szímő község költségvetési gazdálkodását a 2018-as évre 

 

..../100519-Z sz. határozat 

 

Képviselő-testület 

 

  elfogadja 

a) Szímő község zárszámadását és egészéves gazdálkodását a 2018-as évre  

fenntartások nélkül 

b) Szímő község zárszámadását a 2018-os évre a következőképpen: 

összes bevétel teljesítése     1 633 171,26 EUR 

összes kiadás merítése      1 498 285,47 EUR 

 

c) Gazdálkodás eredményének rendezése  

Költségvetési többlet         81 550,50 EUR 

a Tt. 583/2004 sz. költségvetési szabályokról szóló többször módosított 

törvény 10. § 3. bekezdés a) és b) pontjának szereplő rendelkezés értelmében 

 

d) Kizárás a többletből                45 711,72 EUR 

 

e) Költségvetési gazdálkodás többletének felhasználása  

tartalékalap képzésére     35 838,78 EUR 
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JAVASLAT 

Szímő község zárszámadása, költségvetési gazdálkodás a 2018-as évre 

 

Indoklás 

 

A képviselő-testület 

A/ tudomásul veszi 

A.1/ Szímő község költségvetési gazdálkodását a 2018-as évre 

A.2/ a főellenőr jelentését és állásfoglalását Szímő község 2018-as évi 

zárszámadásához  

B/  elfogadja 

I. Szímő község zárszámadását és egészéves gazdálkodását  

fenntartások nélkül  

 

II. Szímő község zárszámadását a 2018-as évre a következőképpen: 

összes bevétel teljesítése                                   1 633 171,26 EUR 

összes kiadás merítése                                       1 498 285,47 EUR 

 

Költségvetési többlet a Tt. 583/2004 sz. költségvetési szabályokról szóló többször 

módosított törvény 10. § 3. bekezdésének a) és b) pontja értelmében 

 

    

A község gazdálkodása 
Valóság 2018.12.31-hez EURO-ban 

kifejezve 

 Folyó bevételek összesen 1 424 540,31 

ebből: község folyó bevételei  1 423 000,31 

           költségvetési szervezetek folyó bevételei 1 540,00 

Folyó kiadások összesen 1 270 612,15 

ebből: község folyó kiadásai  747 618,96 

           költségvetési szervezetek folyó kiadásai 522 993,19 

Folyó költségvetés 153 928,16 

Tőkejövedelem összesen 86 422,41 

ebből: község tőkejövedelme  86 422,41 

           költségvetési szervezetek tőkejövedelme 0,00 

Tőkekiadás összesen 158 800,07 

ebből: község tőkekiadásai  158 800,07 

           költségvetési szervezetek tőkekiadásai 0,00 

Tőkeköltségvetés   -72 377,66 

Folyó és tőkeköltségvetés többlete 81 550,50 

Kizárás a többletből -45 711,72 

Folyó- és tőkeköltségvetés módosított többlete       35 838,78 

Pénzügyi operációk bevételei 122 208,54 

Pénzügyi operációk kiadásai 68 873,25 

Pénzügyi operációk különbsége 53 335,29 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 633 171,26 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 498 285,47 

Község gazdálkodása  134 885,79 

Kizárás a többletből 45 711,72 

Község módosított gazdálkodása 89 174,07 
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JAVASLAT 

Szímő község zárszámadása, költségvetési gazdálkodás a 2018-as évre 

 

III. Gazdálkodási eredményének rendezését 

Költségvetés többlete                                            35 838,78 € 

 

A költségvetési többlet (81 550,50  €) a Tt. 583/2004 sz. a területi 

önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló többször módosított törvény 

10. § 3. bekezdésének a) és b) pontja értelmében volt meghatározva (a község 

költségvetése tagolódik a) pont szerint folyó bevételekre és folyó kiadásokra 

(folyó költségvetés) és b) pont szerint tőkejövedelemre és tőkekiadásra 

(tőkeköltségvetés)). 

A Tt. 583/2004 sz. a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól, 

valamint némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló többször 

módosított törvény 16. § 6. bekezdése értelmében pénzalapok képzésére a 

község költségvetési többletének rendezésénél az említett törvény 10. § 3. 

bekezdésének a) és b) pontja szerint a többletből kizáródnak: 

   

Kizárás a többletből                                                        45 711,72 

  ebben:  

a) Jedlik Ányos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola állami költségvetésből 

felhasznált eszközei, az előző költségvetési évben nyújtott célirányzott 

folyó kiadásokra, mégpedig: 

állami költségvetésből fel nem használt eszközökre: 

a.1) eredeti hatáskör, utazási költségek           13,80 € 

a.2) átvitt hatáskör      4 920,00 € 

a.3 ÚPSVaR – munkahivatal Balogh D                    450,60 € 

b) Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola fel nem használt eszközei az állami 

költségvetésből: 

b.1) eredeti hatáskör, utazási költségek            148,80  € 

b.2) átvitt hatáskör          2 870,00 € 

  c)  célirányú támogatás   Év faluja 2 díjazottjaként         -  2 800,00 

                       d) Kanalizáció – projektodukumentáció  EkoAuris            1 680,00 

                       e) 2018-as évet érintő számlamegfizetési kötelezettség         6 613,32   

                                        f) 2018-as bér  megfizetési  kötelezettség          16 864,85 

   bérlevonás elvezetése                1 310,88  

                                     - egészségügyi biztosítókkal szembeni elvezetés 11 083,10 

                                        - adóelvezetés                                                        2 556,37  

Költségvetés többlete                                            35 838,78 € 

 


