
Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2011. (IV.21.) rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról   

 

Somogyvár Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 

törvény 65. §-a értelmében az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi 

zárszámadási rendeletet alkotja:  

 

A rendelet hatálya 

1.§.  
 

A Rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerveire és a helyi cigány kisebbségi önkormányzatra. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

2.§. 
 

A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetésének 2010. évi konszolidált (beleértve a 

Somogyvár-Pamuk- Somogyvámos községek Körjegyzőségét  a Szent László Király Általános Iskola és 

Napközi Otthonos Óvodát, ) 

 

 Nyitó pénzkészlete       23.687. eFt 

 Bevételi főösszegének teljesítése  450.749. eFt 

 Kiadási főösszegének teljesítése  466.081. eFt 

 Záró pénzkészlete                  8.355. eFt 

 

 

A Képviselő-testület a Helyi Önkormányzat 2010. évi 

Nyitó pénzkészlete                  22.631. eFt 

Bevételi főösszegének teljesítése  445.463. eFt 

Kiadási főösszegének teljesítése  460.224. eFt 

Záró pénzkészlete       7.870. eFt 

 

A Képviselő-testület az Önállóan gazdálkodó Somogyvár - Pamuk – Somogyvámos községek 

Körjegyzősége 2010.évi 

 

Nyitó pénzkészlete          206. eFt 

            Bevételi főösszegének teljesítése  52.830. eFt 

Kiadási főösszegének teljesítése  52.551. eFt 

   Záró pénzkészlete        485. eFt 

 

 

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó oktatási intézmények (Szent László Király Általános Iskola 

és Napközi Otthonos Óvoda) 2010. évi  

 

Nyitó pénzkészlete            850. eFt 

Bevételi főösszegének teljesítése    81.355. eFt 

Kiadási főösszegének teljesítése   82.205. eFt 

Záró pénzkészlete             0. eFt 

 

 

 

 

 



 

 

 

A Képviselő-testület a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi (amely beleépül az 

Önkormányzat költségvetésébe) 

 

Nyitó pénzkészlete                133. eFt 

Bevételi  főösszegének teljesítése  426. eFt 

Kiadási főösszegének teljesítése  559. eFt 

Záró pénzkészlete                  0. eFt 

 

  A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés módosító előirányzatok és teljesítések bevételi és kiadási 

számadatait a Beszámoló mellékleteknek megfelelően jóváhagyja, a mellékletek e Rendelet részét 

képezik. 

 

Az Önkormányzat vagyona 

3.§ 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok 

alapján az eszközök és források érték egyezően állapítja meg. 

 

Záró rendelkezések 

4.§. 

 

(1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a zárszámadási 

rendeletről és mellékletekben kimutatott pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, az 

intézményeket a Rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse. 

(2) E Rendelet kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Somogyvár, 2011. április 20. 

 

 

 

 

Móring József Attila     Vincze Rita 

     polgármester       körjegyző 

 

 
 

 

A rendelet kihirdetve: 

2011. április 21.       Vincze Rita  

            körjegyző 
 
 

 



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

 

Készült: Somogyvár Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Somogyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

(továbbiakban: Áht. ) 65.§-a és az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) 

Korm. rendelet alapján alkotta meg az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 

1/2010.(II.3.)  rendeletét. 

 

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

Az önkormányzat kettő intézményt tart fenn: Szent László Király Általános Iskola és a Somogyvár -Pamuk –

Somogyvámos Községek Körjegyzősége. A megfelelő gazdálkodás keretében az intézmények működése 

biztonságos volt. 

Az önkormányzat önálló és kistérségi forma keretében a következő feladatokat látta el: háziorvosi szolgálat, 

védőnői szolgálat, szociális étkezés, nappali szociális ellátás, gyermekjóléti szolgálat, közművelődési tevékenység, 

város és községgazdálkodás, eseti és pénzbeli ellátások. A feladatok teljesítése az alaptevékenység során 

keletkezett bevételek és a normatív állami támogatások összege nyújtott fedezetet. 

 

Az Önkormányzat bevételi forrásai és azok teljesítése 

Az önkormányzat pénzügyi feltételei a feladatellátások elvégzéséhez a következők szerint alakultak 2010. évben. 

Az önkormányzat saját és sajátos működési bevételekből 106.466.eFt összeget megvalósított. A bevételek közé 

tartoznak az önkormányzat alaptevékenysége során keletkezett bevételek, a személyi jövedelemadóból a 

települést megillető bevételek, a gépjárműadó, építményadó és iparűzési adó bevételek. Ezen összegek részletesen 

a következőképpen alakultak: 

1.) Intézményi működési bevétel: (alaptevékenység bevételei 8.891.eFt, kamatbevétel 536.eFt) 

2.) Helyi adók (Építményadó 4.275.eFt, Kommunális adó 113.eFt, Iparűzési adó 21.766.eFt, Vállalkozók 

kommunális adója 166.eFt, idegenforgalmi adó 16.eFt. 

3.) Átengedett központi adók (Pótlék, bírság 1.267.eFt, Gépjárműadó 7.457.eFt, Termőföld bérbeadásából 

származó adó 262.eFt, SZJA jövedelemadó összesen 61.397.eFt Talajterhelési díj  320.eFt ) 

Az Önkormányzat másik bevételi forrása az Önkormányzat költségvetési támogatása keretében kapott 

összeg, mely 2010. évben 239.364.eFt összeget tett ki. Ezek a következőképpen alakultak: 

a.) Normatív Állami Hozzájárulások 103.082.eFt 

b.) Központosított előirányzatok 15.182.eFt 

c.) Kötött felhasználású támogatások 81.015.eFt 

d.) Leghátr. Helyz .telep .tám.  9.595.eFt  

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települések támogatásának keretén belül 24.990.-eFt támogatást 

nyert . Működésképtelen Önkormányzatok támogatása címen 5.500.eFt.-ban részesült. 

 

 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.850.e Ft-ban teljesült. 

A működési célú pénzeszközátvétel összege 55.438.eFt volt, az adott kölcsönökből 1.165.eFt került 

visszafizetésre.  

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 29.355.eFt volt, amely az Önkormányzati eszköz eladásából , felhalmozás 

célú pénzeszköz átvételből , felhalmozási és tőke jellegű bevételekből, koncessziós díjból tevődött össze  

 A finanszírozási bevétel 16.385.eFt-on realizálódott. 

  Pénzforgalom nélküli bevételek -10.560.eFt.on teljesült. A tétel negatív összege a 2011.évi első finanszírozás 

átutalásából adódik, mivel e tétel a következő évben kerül a könyvelésben a sajátos bevételek közé. A tárgyévben a 

Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek között kerül kimutatásra. 

 

Általános Iskola bevételei: 

Az általános iskola az alaptevékenysége ellátása során 1.984.eFt működési bevételt, 2.093.eFt működési célú 

pénzeszköz átvételt teljesített. Az önkormányzattól 78.800.eFt finanszírozásban részesült. Pénzforgalom nélküli 

bevételek -1.522.eFt.on teljesült. 

 

A Körjegyzőség bevételei: 

A Körjegyzőség az alaptevékenysége ellátása során 23.eFt működési bevételt és 12.eFt kamatbevételt könyvelhetett 

el. Az önkormányzattól 50.099.eFt finanszírozásban részesült. A központi költségvetés feladat ellátására 6.606.eFt-

ot biztosított. A finanszírozás további megosztása a lakosságszám alapján történt. E szerint a Somogyvári 

Önkormányzat 27.151.eFt-al a Pamuki Önkormányzat  3.420.eFt-al a Somogyvámosi Önkormányzat 12.922.eFt-al 

fedezte a biztonságos működtetést.  A dolgozói kölcsön visszatérüléseként 207.eFt bevétel teljesült. A 

Körjegyzőség az országos és helyi képviselő választás lebonyolítására  2.489.e Ft finanszírozást kapott. 



Az Önkormányzat kiadásainak alakulása: 

 

Az Önkormányzat működési célú kiadásai: 
A kiadások az ellátandó feladatok figyelembevételével kerültek megtervezésre és felhasználásra. Személyi 

juttatásokra 58.278.eFt került felhasználásra. A személyi juttatások után fizetendő a munkaadókat terhelő járulékok 

11.956.eFt összeget tettek ki. A működéshez szükséges készletbeszerzések 14.401.eFt, kommunikációs kiadásokra 

1.320.eFt szolgáltatásokra 29.666.eFt. ÁFA kiadásokra 11.365.eFt, kiküldetés, reprezentációs, propaganda 

kiadásokra 734.eFt,.  Egyéb dologi kiadásokra 49.601.eFt , került kifizetésre. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 

2.314.eFt volt. A Felügyelet alá tartozó szerveknek (Iskola, Körjegyzőség) 128.899.eFt finanszírozása került 

átadásra. Szociálpolitikai kiadásokra összesen 65.638.eFt-ot költöttünk. Működési célú pénzeszközátadást 

48.721.eFt  a kölcsönök nyújtását 992.eFt összegben teljesítettünk.  

 

Felhalmozási kiadások: 
Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokra 28.647.eFt-ot költött. Ebben szerepelnek a beruházási 

kiadások, ingatlanok, gépek, berendezések felújítása, járművek vásárlása. A hosszú lejáratú hitel törlesztő részlete 

4.548.eFt volt ez évben. A pénzforgalom nélküli kiadások 3.144.eFt-on realizálódtak.  

 

Általános Iskola kiadásai: 
Az általános iskolánál személyi juttatásokra 48.949.eFt-ot, járulékok fizetésére 12.213.eFt-ot, dologi kiadásokra 

17.709.eFt-ot, egyéb folyó kiadásokra 707.eFt-ot, ÁFA kiadásokra 4.248.eFt-ot, fordítottunk. Pénzforgalom nélküli 

kiadások -1.621.eFt volt. 

 

Körjegyzőség kiadásai: 
Az Körjegyzőségnél személyi juttatásokra 31.555.eFt-ot, járulékok fizetésére 8.411.eFt-ot, dologi és egyéb folyó 

kiadásokra 9.033.eFt-ot, ÁFA kiadásokra 1.921.eFt-ot, és a finanszírozási kiadásokra 1.631.eFt fordított. 

 

Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai 

A bevételi oldalon támogatásként 426.eFt realizálódott. 

A kiadási oldalon, dologi kiadásokra 559.eFt-ot használtak fel. 

 

Értékpapírok és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változása: 
Az önkormányzatnak 1.809.eFt értékű forgatási célú értékpapírral rendelkezik. A hitelállománya beruházási 

fejlesztési célú hitelből (1.237.eFt) ,  és rövid lejáratú hitelből (2.257.eFt) tevődik össze.  

 

A pénzmaradvány alakulása: 
Az önkormányzatnak felhasználható, szabad pénzmaradványa nem keletkezett. 

 

A vagyon alakulása: 

 

Somogyvár Önkormányzat       

       

   A vagyoni helyzet átalakulása  

    2010. év   

     (adatok e.-Ft) 

Eszközök   2009.dec.31   2010.dec.31   Index % 

       

A., Befektetett eszközök   637 290   622 189   97,63% 

I. Immateriális javak  7677  4088  53,25% 

II. Tárgyi eszközök  592 797  582 360  98,24% 

III. Befektetett pü.i. eszközök  1 040  823  79,13% 

IV. Üzemeltetésre átadott       

             eszközök  35 776  34 918  97,60% 

       

B., Forgóeszközök   60 095   42 480   70,69% 

I. Készletek       

II. Követelések  9 093  12 520  137,69% 

III. Értékpapírok  9 659  1 809  18,73% 

IV. Pénzeszközök  23 689  8 355  35,27% 

V. Egyéb, aktív pénzügyi  17 654  19 796  112,13% 

          elszámolások       

       

Eszközök  összesen:   697 385   664 669   95,31% 



 

Szöveges kiegészítés a 2010. évi zárszámadás rendelet előterjesztéséhez 
 

Bevételek alakulása: 

 

1. Egyéb saját bevételek: 7.161.eFt teljesítés, mely tartalmazza a gondozási díjat, szeszfőzés bevételét, szállítási 

szolgáltatást, lakbért, szállás bevételét, szeszfőzde - italbolt-önkormányzati helyiségek bérleti díját, ÁFA- 

bevételeket, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat  

 

2. Központosított előirányzatok: 15.182.eft teljesítés, melyből központi kereset-kiegészítés 7.502. eft, nyári 

gyermekétkeztetés támogatása 1.199. eft, közműfejlesztési támogatás 156.eft, közoktatást segítő pályázatok 

támogatása 3.358.eft, egyéb támogatás 2.967.eft, 

 

3. Önkormányzati vagyon értékesítése: 2.000.eFt teljesítés, mely a Ford Tranzit eladásából és az értékesített 

szolgálati lakás vételárának (200.eft) törlesztő részleteiből adódott. 

 

4.  Működési célú pénzeszköz átvétel: Munkaügyi központtól kapott bértámogatást, a Lengyeltóti Kistérség által 

visszautalt központi normatívát, valamint a Somogyvámos és Pamuk községek által utalt összeget az (oktatási és 

igazgatási feladatok ellátására) tartalmazza,   

   

5.  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 18.509.eft teljesítés, amely szennyvíz hálózati hozzájárulás 

befizetésből(1.369.eft),Műemlék által visszautalt összegből (5.000.eft)Pályázati pénzből (TÁMOP) 12.140.eft.-ból 

tevődik össze, 

 

6. Kiegyenlítő függő, átfutó bevételek:  

A 2010 dec. hónapban átutalt 2011.évi első havi finanszírozás. Ezen tétel könyvelésére a 2011.évben a 

nettófinanszírozás miatt a kincstár által feladott nettó lista alapján történik, 

 

 

Kiadások alakulása: 

 

Rendszeres személyi juttatás: A Polgármester, a Munka Törvénykönyves dolgozók és a Közcélú, közhasznú 

dolgozók munkabérét tartalmazza. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a növekedést, a tervezethez képest 

nagyobb létszámban alkalmazott közcélú dolgozók munkabére jelenti. 

 

1. Nem rendszeres személyi juttatás: kereset kiegészítés, biztosítási díj, egyéb sajátos juttatás, étkezési hozzájárulás 

és egyéb költségtérítés választott köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak, és munkatörvénykönyves dolgozóknak 

jár 

 

2. Külső személyi juttatások: 4.528.eFt teljesítés, mely az alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok, önkéntes 

tűzoltók díjazásából adódik 

 

4. Irodaszer nyomtatvány Szakmai anyagok: Az eredeti előirányzathoz képest jelentősen nőtt a teljesítés, ami a 

pályázatokon elnyert támogatások (ÁROP-TÁMOP-TIOP) célirányos elköltéséből adódik. Főbb tételek, ami a 

pályázathoz kacsolódik irodaszer2.263.eft, szakmai anyagok 2.922.eft 

 

6. Egyéb készletbeszerzés: minden 100.eft alatti beszerzés (járműalkatrész, anyagbeszerzés a műhely,iroda,orvosi 

rendelő és az óvoda részére) 

 

7. Karbantartási kiadások: 2.128 eFt , mely a gépjárművek szervizeiből, a fűkaszák többszöri javíttatásából, tűzoltó 

készülékek ellenőrzéséből, érintésvédelem kialakításából, fénymásoló karbantartásából áll. Az óvoda épületének és 

kisebb karbantartására (kerítés, ajtó, tűzjelző, épületfa,villanyszerelés) 2.404.eft fordítódott,közvilágításra 

1.044eft,kisebb kiadásokra pedig 762 eft. 

 

8. Egyéb fenntartási kiadások:  12.573 eFt teljesítés,  

amely postai szolgáltatásból, a SZLN napi rendezvény kiadásaiból, a majális kiadásaiból, szemétszállításból 

(10.932 eft), és egyéb kisebb vásárlásokból ( koszorú, csokor, szikvíz, dekorációs anyagok, étel és ital fogyasztás, 

autópálya matrica) adódik. 

 

9. Vásárolt közszolgáltatás: 3.045 eFt teljesítés, mely eü. szolgáltatásból  (Emergency Service Kft) adódik 

 

 



10.  Egyéb kiadások:  

  

- Egyéb dologi kiadások: pályázatokhoz kapcsolódó (ÁROP-TÁMOP-TIOP) előadások lebonyolításának díja, 

tréning díjak, üzletviteli tanácsadás (13.447.eft) 

-  Előző évi maradvány visszafizetése: 2008/ 2009 évi oktatási normatíva jogtalan igénybevételi miatti visszafizetés 

(4.322.eft) 

- Egyéb befizetési kötelezettség: kötbér (960.eft, jövedéki bírság 150.eft, ÁFA 565.eft,cégautó adó 167.eft) 

- Szellemi tevékenység végzése: pályázatírás, (ÁROP-TÁMOP-TIOP), közbeszerzési megbízás, projektvezetési 

tanácsadás, könyvvizsgálat (24.566.eft) 

- Adók díjak befizetések: kezelési költség, kötelező biztosítási díjak, CASCÓ, vagyonbiztosítás,folyósítási 

jutalék,szakmai szolgáltatás díja, gk. vezetői engedély,eljárási díj,értékbecslés, 

- Kamatkiadások: Hosszú és rövid lejáratú hitelkamat, késedelmi kamat, igénybevételi kamat, 

 

 

11. Felügyelet alá tartozó költségvetés szervnek folyósított támogatás: 

 Intézményfinanszírozás ezen belül –Iskola és Óvoda78.800.eft Körjegyzőség finanszírozása 5.099.eft. 

 

 

12. Működési célú pénzeszköz átadás: 

 

- Államháztartáson belülre: 37.060.eft, a Kistérségnek átadott támogatás a kötelező feladatok ellátására 

- Államháztartások kívülre átadott: 11.661eft, ezen belül - katasztrófavédelem, spotkör, Eü.kht, alapítványok ,egyéb 

szervezetek,társulások,tűzoltóság,egyház 

 

 

13. Társadalom és szoc. pol jutattások: 

 

- Rendszeres pénzbeli ellátások (szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, ápolási díj, lakásfenntartási 

támogatás, időskorúak támogatása,) 

- Eseti pénzbeli ellátás (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, közlekedési 

támogatás, közgyógyellátás, egyéb az önkormányzat hatáskörében adott pénzügyi ellátások) 

 

 

14. Fejlesztési kiadások: 

 

- Felújítási kiadások: 12.713.eft teljesítés, mely az Orvosi szolgálati rendelő felújításának, bővítésének számlái, 

valamint 6.425.eft ami a Dózsa Gy. utca útburkolatának felújítási munkálatai  

 

- Beruházási kiadások: 216.eft, mely a motoros fűkasza vételára, Peugeot 2010 évi törlesztő részlete 1.073.eft, 

 

- Felhalmozási célra adott pénzeszköz: templom felújításhoz adott önrész 7.500.eft (amelyből visszautalásra került 

5.000.eft), letelepedési támogatás, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetése, 

 

 

15. Finanszírozási kiadások: 

 

A folyószámla hitelkeretet 20.Mft-ról 40.Mft-ra növeltük,hogy a költségvetésben megtervezett kiadásokra 

biztosított legyen a fedezet .Ezen összeget folyamatosan igénybevettük ,az év elején még vissza tudtunk törleszteni 

2.314. eft-ot . A 2010. dec.31.-ei hitelállományunk 16.385.eft.    

 

 

16. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások :  

 

A 2010 dec. havi kifizetett munkabér, ápolási díj valamint a számfejtett tiszteletdíjak. Ezen tételek könyvelésére a 

2011.évben a nettófinanszírozás miatt a kincstár által feladott bérnapló szerint történik, 


