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BESZÁMOLÓ 

 

Az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének 

végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 

 

Az önkormányzat gazdálkodási-pénzügyi feladatait a Képviselőtestület rendeletében 

meghatározott pénzügyi keretek között, a kapcsolódó határozatokban foglaltak szerint 

végezte az év folyamán. 

 

A pénzügyi terv a jogszabályoknak megfelelően a 2013 év folyamán többször is 

módosításra került a központi és önkormányzati döntéseknek megfelelően. 

 

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselőtestületnek április végéig kell 

megtárgyalnia. A 2013.évi beszámoló márciusban a Magyar Államkincstár felé leadásra 

került. 

 

Önkormányzatunk kötelező feladatai ellátását a hatályos jogszabályi keretekben végzi. 

Számviteli politikánkat2013. évben lényegesen nem módosítottuk, kivétel a jogszabály –

változásból eredő szükséges változásokat. 

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. Alapítványnak, egyéb szervezetnek az 

Önkormányzathoz rendelt kötelező feladatellátást nem adtunk át. 

 

Intézményei a Jászszentandrási Közös Önkormányzati Hivatal, mely 2013. január 01-től 

működik ebben a formában. Ellátja a Jászszentandrási és Jásziványi Önkormányzat hivatali 

munkáit 10 fő alkalmazottal. Másik intézménye a Jászszentandrás és Jászivány Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás, melyet a két település alapított 2013. áprilisában, az óvodai 

nevelés ellátására. 

Településünk ivóvíz ellátását a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt végzi.   

Az alapszintű egészségügyi ellátást 1 fő megbízási szerződésű háziorvos, a védőnői és 

gyermekjóléti szolgálatot szintén megbízási szerződésű védőnő látja el. Közművelődési 

feladatokat szakfeladaton félműszakos közalkalmazott végzi. Falugondnoki szolgálatot egy 

fő közalkalmazott falugondnokkal látjuk el. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot a REGIOKOM társulás látja el. 

 

 

Bevételek teljesítése: 

 

Az önkormányzat és intézményei pénzügyi terve eredeti előirányzata 27 043 ezer Ft-ról a 

módosított előirányzat 84 009 ezer Ft-ra változott. 

Az állami támogatások az eredeti előirányzathoz képest jelentősen növekedtek. 

Támogatást kaptunk a bérkompenzációra, szociális ellátásokra, gyermek szegénység elleni 

programra, szociális tűzifavásárlásra, működőképesség megőrzésére, Itthon vagy 

Magyarország program sorozat megrendezésére. A fenti kiegészítő támogatások által a 



feladatellátás költségeinek fedezete biztosítottá vált és jelentős mértékben hozzájárultak a 

színvonalasabb munkavégzéshez.   

  

Adó bevételeinkből az iparűzési adó teljesülése az eredeti előirányzathoz képest jelentősen 

növekedett, a magánszemélyek kommunális adója, valamint a gépjármű adó bevétel is a 

terveknek megfelelően alakult. 

 

    Az adóhátralék kimutatás a 13. Sz. mellékletben..  

 

Átvett pénzeszközöknél a mozgáskorlátozottak támogatása, gyermekvédelmi támogatás, 

közfoglalkoztatottak, startmunkaprogramban résztvevők munkabér támogatása jelenik 

meg. 

 

A bevételek, kiadások mérlege az 1. sz., a bevételek a 2. sz. mellékletben találhatók. 

 

   

Kiadások alakulása: 

 

A kiadásokból a személyi kiadásokat nagymértékben megnövelte a közfoglalkoztatottak  

munkabére. 

Az önkormányzat pénzügyi helyzete jelenleg stabil, pénzmaradványunk ugyan lecsökkent, 

mivel előfinanszírozott pályázattal sikerült a Művelődési Ház felújítását elvégezni.  

 

Felhalmozási kiadásainkban szerepel épületek, Lada Níva gépkocsi valamint ágaprító 

vásárlása, illetve részvényvásárlás.  

 

A szociális ellátások a 4.sz. mellékletben kerültek kimutatásra. 

 

A felújítási, felhalmozási kiadások táblái az 6.,7.,  sz. mellékletben található.   

Az önkormányzat mérlegét, vagyonkimutatását a 16. sz., pénzmaradványát a 14. sz. 

mellékletben mutattuk be. 

 

A 15. sz. mellékletben a pénzmaradvány felosztására teszek javaslatot.  

A pénzmaradványból már a 2014. évi költségvetésbe beépítésre került, mivel négy elnyert 

pályázat van, melyeket elő finanszírozással kell megvalósítani. 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót vitassa meg és fogadja el. 

 

 

Jászivány, 2014. Április 18. 

 

                                  Tari András    

           polgármester 

 

 


