
Szerep Község Polgármesterétől 

4163 Szerep, Nagy u. 53. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 

 

az önkormányzat 
 

2017. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról 

 
 

 

 

 

 

 



 1 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

 Tájékoztató az önkormányzat 2017. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról 

 

 

 1. melléklet Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek alakulása 2017. 

szeptember 30-ig 

 

 2. melléklet Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi működési kiadásainak alakulása 

2017. szeptember 30-ig 

 

 3. melléklet Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak 

alakulása 2017. szeptember 30-ig 

 

 4. melléklet Összesítő Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeiről és 

kiadásairól 2017. szeptember 30-ig 

 

 5. melléklet Szerep Községi Önkormányzat pénzbeli és természetbeni ellátásainak 

alakulása 2017. szeptember 30-ig 

 

 

 



 2 

 

A képviselő-testület a 6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletével fogadta el az 

önkormányzat 2017. évi költségvetését, mely május és szeptember hónapban módosításra 

került. 

 

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása 

volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások 

esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. 

 

Az eredeti költségvetés elfogadásakor a működési bevételek és kiadások tekintetében 

költségvetési hiány megszüntetésére 35 693 e Ft átvett pénzeszköz került beállításra. 

 

A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Szerep Községi 

Önkormányzat pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. melléklet „III. Önkormányzatok 

rendkívüli támogatása” elnevezésű forrásként kezelt 11 000 millió Ft-ból történő támogatás 

elnyerése érdekében. Az önkormányzat első körös pályázata a 2017. október 10-én közzé tett 

támogatói okirat értelmében 2 370 e Ft támogatásban részesült. A második körös pályázat 

előkészítése Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2017. (IX. 26.) 

önkormányzati testületi határozatának megfelelően folyamatban van. 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 135/2016. (XI. 29.) önkormányzati 

testületi határozata értelmében 2017. évre vonatkozóan 3 500 e Ft likvid hitel felvételéről 

döntött.  

 

2017. szeptember 30-án folyószámla hitelállomány nem volt, melynek oka a szeptember 

hónap végén megérkező – bérfizetés fedezetének számító - állami támogatás, illetve a 

TOP-4.1.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” és TOP-1.1.3 „Helyi 

gazdaságfejlesztés” elnevezésű pályázat támogatási előlege.  
 

BEVÉTELEK (1. melléklet) 

 

I.1. Működési bevételek 15 100 e Ft 

I.2. Közhatalmi bevételek 19 380 e Ft 

I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 209 241e Ft 

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 30 e Ft 

II. Központi költségvetésből kapott támogatások 105 129 e Ft 

III.1. Felhalmozási bevételek 0 e Ft 

III.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 100 763 e Ft 

III.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft 

Költségvetési bevételek 449 643 e Ft 

Finanszírozási bevételek 98 753 e Ft 

Bevételek összesen: 548 396 e Ft 

 

 

 

I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 

 

Szerep Községi Önkormányzat 

 

A községgazdálkodás feladaton 2017. szeptember 30-ig az alábbi tételekből tevődik össze a 

teljesítés: 
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 - sertés értékesítés 348 e Ft 

 - mázsálás, piachasználat, bérleti díj bevétel 443 e Ft 

 - egyéb működési bevétel 1 314 e Ft 

 - termékértékesítés  1 164 e Ft 

 Összesen: 3 269 e Ft 

 

A köztemető bevétele sor tartalmazza a temető által biztosított szolgáltatásokból származó 

bevételt: ravatalozó használat, sírhelymegváltás, sírhelynyitás, hűtés. 2017. szeptember 30-ig 

a szolgáltatást 8 alkalommal vették igénybe. 

 

Továbbszámlázott költségek bevétele a számlázásnak megfelelően alakult. A Püspökladányi 

Közös Önkormányzati Hivatal és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részére kerül átszámlázásra az intézményekhez 

kapcsolódó működési költség. 

 

A Startmunka program keretein belül előállított termékek által 2017. szeptember 30-ig            

3 579 e Ft bevétel folyt be, mely vissza lett forgatva a program során felmerült 

többletköltségek finanszírozására. A programon belül megtermelt zöldségeket elsősorban az 

étkeztetést végző önkormányzati intézményben hasznosítják, a megmaradt termés kerül 

értékesítésre vagy más települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás 

alapján termékcserére kerül sor. 

 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

 

Az intézmény működési bevételének jelentős részét a térítési díjak adják, mely jogcímen 

2017. szeptember 30-ig 2 646 e Ft bevétel folyt be. További működési bevételként mutatkozik 

a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól visszaigényelt 2 126 e Ft általános forgalmi adó. A belső 

ellenőrzés során megállapított problémák kijavítása érdekében folyamatban van egy 3 évet 

átfogó áfa-bevallás önellenőrzés. 

 

 

I/2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 

 

Az adóbevételek az időarányos teljesítésnek megfelelően folytak be. 

A magánszemélyek kommunális adójából – mértéke 2 400 Ft/ingatlan/év – származó 

bevétel a 2017. szeptember 30-ig 678 e Ft. 

Az iparűzési adó mértéke 1,5%. 2017. szeptember 30-ig 15 669 e Ft bevétel realizálódott. 

Átengedett központi adó a gépjármű adó. A költségvetési törvény az e jogcímen befolyó 

adóbevétel 40%-át hagyja a helyi önkormányzatoknál, a fennmaradó 60% a központi 

költségvetést illeti. Ezen a jogcímen az önkormányzatot megillető bevételként 2017. 

szeptember 30-ig 2 393 e Ft realizálódott. 

A képviselő-testület 16/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete értelmében 2017. január 1-

jétől bevezetésre került a mezőőri járulék, mely jogcímen 529 e Ft realizálódott 2017. 

szeptember 30-ig. 

Adópótlék, bírság bevételek jogcímen 9 hónap alatt 111 e Ft bevétel érkezett az 

önkormányzat bankszámlájára. 
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I/3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 

 

Az egységes területalapú támogatás jogcímen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivataltól 199 e Ft érkezett az önkormányzat számlájára. A következő részlet a jogszabálynak 

megfelelően 2017. november 30-ig kerül kiutalásra önkormányzatunk számára. 

 

A költségvetési hiány megszüntetésére 35 693 e Ft átvett pénzeszköz került betervezésre, 

mely a 2017. évi költségvetési rendelet szeptemberi módosításával 29 414 e Ft-ra csökkent. 

Ezen előirányzat megszüntetése érdekében 2017. május 16-án benyújtásra került az 

önkormányzat 4 348 e Ft összegű rendkívüli támogatási igénye, melyre 2 370 e Ft támogatást 

kapott önkormányzatunk. Szerep Községi Önkormányzat második körös pályázatának 

előkészítése folyamatban van. 

 

A mezei őrszolgálat támogatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól 801 e Ft 

érkezett az önkormányzat számlájára, mely 2016. IV. - 2017. II. negyedéves támogatását 

jelenti. 

 

Család- és nővédelem jogcímen 9 hónapra 2 820 e Ft támogatást nyújtott az Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő. 

 

A Püspökladányi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott Startmunka 

programok és a közfoglalkoztatás a meghatározott ütemben folynak, a támogatás lehívása is 

ennek megfelelően történik. 

 

A Püspökladányi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a GINOP 5.2.1 program keretében 7 

fő foglalkoztatására nyújtott 100%-os bérköltség támogatást 2016.11.05 - 2017.02.02-ig 

tartó időszakra vonatkozóan. A támogatás lehívása 2017. évben megtörtént. 

 

A Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület részére átutalt 256 e Ft kölcsön 2017. szeptember 

12-én visszafizetésre került. 

 

A Földtulajdonosi Közösség és Vadásztársaság a mezei őrszolgálathoz 2016. évre 

vonatkozóan 350 e Ft támogatást utalt az önkormányzat részére.  

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjban részesülők számára átutalásra került összegből 60 e Ft nem került 

felhasználásra jogosultság hiánya miatt. Ezt az összeget a Támogatáskezelő visszautalta az 

önkormányzat számlájára. 

 

Az önkormányzat 2017. évben biztosította a debreceni mellvizsgálatra történő utazást. A 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól szűrővizsgálat támogatására 59 e Ft-ot kapott az 

önkormányzat. 

 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

 

A Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 15 e Ft támogatást nyújtott az intézmény 

számára gyermeknap támogatása jogcímen. 
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I/4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 

 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

 

A „Népi játszóház gyermekprogram” megrendezésére 30 e Ft támogatást vett át az intézmény. 

 

 

II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK 

 

Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a vonatkozó jogszabály szerinti 

ütemezésben érkeztek az önkormányzat számlájára. 

 

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási 

adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat 

értelmében Szerep Községi Önkormányzat 1 525 e Ft költségvetési támogatásban részesült, 

2017. szeptember 30-ig az időarányos teljesítés megtörtént. 

 

A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása érdekében szükséges források 

biztosításáról szóló 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozat alapján önkormányzatunk 388 e Ft 

költségvetési támogatásban részesült, 2017. szeptember 30-ig az időarányos teljesítés 

megtörtént. 

 

A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben 

foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017. 

(VI. 8.) Korm. rendelet alapján kiegészítő támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat 

a 2017. január – 2017. november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett 2017. évi 

illetményemelésre, valamint az erre tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási 

adóhoz. Szerep Községi Önkormányzat 1 468 e Ft költségvetési támogatásban részesült, 

2017. szeptember 30-ig az időarányos teljesítés megtörtént. 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklete 

alapján az óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletköltségre 768 e Ft kiegészítő 

támogatást kapott önkormányzatunk. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, 

Erzsébet utalvány formájában 284 fő részére 1 833 e Ft támogatást biztosított a központi 

költségvetés. Az érintettek részére a támogatás a házi pénztárból átadásra került. 

 

 

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 

 

A 2017. évi Startmunka programmal kapcsolatos felhalmozási támogatást megkapta az 

önkormányzat. 

 

A TOP-4.1.1 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” és TOP-1.1.3 „Helyi 

gazdaságfejlesztés” elnevezésű pályázatok esetében előlegként a támogatás teljes összegét 

megkapta az önkormányzat. 
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MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet) 

 

Szerep Községi Önkormányzat 

 

Kötelező feladatok 

 

Közutak üzemeltetése soron a közutak karbantartásához felhasznált üzemanyag költség 

mutatkozik. 

 

A közvilágítás feladat teljesítése 8 havi áram és 7 havi karbantartási költséget tartalmaz, 

melyek teljesítési ideje 2016. október 01 - 2017. május 31. 

 

A köztemető fenntartása soron üzemanyag, vegyszer és közüzemi díjak szerepelnek. 

 

A községgazdálkodás feladat tartalmazza a takarítónő, a GINOP pályázat keretein belül 

foglalkoztatottak bérét.  

A feladaton mutatkozó dologi kiadások teljesítésének főbb tételei: 

 - orvosi ügyelet (7 havi) 921 e Ft 

 - pénzügyi műveletek díja 2 140 e Ft 

 - üzemanyag 1 190 e Ft 

 - ügyvédi, szakértői díjak 1 750 e Ft 

 - biztosítás 296 e Ft 

 - üzemeltetési anyag (vetőmag, alkatrész, stb.) 3 261 e Ft 

 - közüzemi díjak 947 e Ft 

 

A Képviselő-testület kiadásának teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult.  

 

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ szerepi feladatellátásához 2 827 e Ft került átutalásra Püspökladány Város 

Önkormányzata részére.  

 

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége működéséhez               

2 563 e Ft hozzájárulás került megfizetésre.  

 

A háziorvosi alapellátás esetében közüzemi díjak merültek fel. 

 

A család- és nővédelem feladat ellátásával kapcsolatosan az alábbi tételek kerültek 

kifizetésre: gyógyszerek, nyomtatványok, tisztítószerek, közüzemi díjak, telefonköltség, 

egyéb szolgáltatások, közreműködő díja. 

 

 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) 

2015. március 1-jén lépett hatályba a képviselő-testület a települési támogatások rendszeréről, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.24.) 

önkormányzati rendelete, melynek alapján az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások 

formái a települési támogatás és a köztemetés. 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (kötelező és önként vállalt feladatok) 

teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

- Települési támogatás: 
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= Rendkívüli települési támogatás 1 813 e Ft 

= Lakhatási támogatás 2 629 e Ft 

= Gyógyszertámogatás 14 e Ft 

- Köztemetés 1 760 e Ft 

- Szociális célú tüzelőanyag vásárlása (2016. évi) 3 707 e Ft 

- Erzsébet utalvány 1 833 e Ft 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 60 e Ft 

 Összesen: 11 816 e Ft 

 

Tanyagondnoki szolgálat feladaton a kifizetés teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. 

A dologi kiadások között szerepelnek az alábbi tételek: 

- busz karbantartás, anyagköltség, matrica, parkolás, stb. 256 e Ft 

- üzemanyag költség 794 e Ft 

- telefondíj 68 e Ft 

A Magyar Államkincstár 2015. évi állami támogatás elszámolásának felülvizsgálata során 

megállapított 625 e Ft visszafizetési kötelezettség teljesítésült. 

 

Könyvtári szolgáltatás kiadása túlteljesítést mutat, amely a gázszolgáltatás elszámoló 

számlája eredményezett. A dologi kiadások között szerepel: tisztítószerek, telefonköltség, 

közüzemi díjak. 

 

A Püspökladányi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott Startmunka 

programok és a közfoglalkoztatás a meghatározott ütemben folytak, a támogatás lehívása is 

ennek megfelelően történt.  

 

Továbbszámlázott kiadások teljesítése folyamatos volt. A Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részére kerül átszámlázásra az intézményekhez 

kapcsolódó működtetési költség. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a „Nyári diákmunka” program keretében 2017. 

július 24 – augusztus 24. között 16 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett 1 115 e Ft 

támogatást nyújtott az önkormányzat részére. 

 

 

Önként vállalt feladatok 

 

A civil szervezetek támogatása a Képviselő-testület által hozott döntések alapján megtörtént.  

 

Mezei őrszolgálat feladaton egy fő foglalkoztatása történik, a kifizetés teljesítése az 

időarányosnak megfelelően alakult. 

 

Az EFOP-1.6.2-16 pályázat „Komplex esélyteremtés Szerepen” támogatási kérelem 

hatástanulmányainak elkészítése kifizetésre került. 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat 6 546 e Ft szállítói tartozással rendelkezett 2017. 

szeptember 30-án. 

 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 



 8 

 

 

Az intézmény működési kiadásainak teljesítése időarányosan alakult. Az intézmény 

bonyolítja le a szünidei gyermekétkeztetést. 

 

Az intézmény 891 e Ft szállítói tartozással rendelkezett 2017. szeptember 30-án. 

 

 

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (3. melléklet) 

 

Szerep Községi Önkormányzat 

 

A 2017. évi Startmunka keretében az alábbi nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére került 

sor: rendsodró, hímző varrógép, varrógép, betonkeverő, fagyasztóláda, fűnyíró, 

búvárszivattyú, fűkasza, láncfűrész, szárítógép, darálógép, árokásó, mulcsozó, csomagológép. 

Beszerzésre került állatállomány: juh, malac, strucc. 

 

A 16/2017. (II. 08.) önkormányzati testületi határozat alapján megvételre került a Szerep, 

Petőfi u. 8. szám alatti ingatlan 20 e Ft összegben. 

 

A 60/20147. (IV. 25.) önkormányzati testületi határozat alapján megvételre kerül a Szerep, 

Rácz B. u. 61. szám alatti ingatlan 330 e Ft összegben. 

 

„Helyi gazdaságfejlesztés” TOP-1.1.3” 

Pályázaton elnyert támogatás: 30 508 e Ft 

A pályázat kapcsán piactér kialakítására kerül sor, mivel a település  hivatalosan piactérrel 

nem rendelkezik, ezért saját tulajdonú ingatlanon elárusító helyek (fedett és fedetlen) kerülnek 

kialakításra. 

Kifizetésre került a kiviteli és az engedélyes terv. 

 

„Egészségügyi alapellátásának infrastruktúrális fejlesztése” TOP-4.1.1 

Pályázaton elnyert támogatás: 60 575 e Ft 

A pályázat tartalmazza a meglévő épület, ami jelenleg orvosi rendelő, valamint a mellette lévő 

védőnői szolgálati lakás teljes körű felújítását, korszerűsítését, akadálymentesítését, 

energetikai korszerűsítését. Ez által egy épület komplexumban kap helyet a háziorvos és a 

védőnő, így tudjuk biztosítani a jogszabályban előírt feltételeket. 

Kifizetésre került a megalapozó dokumentum, a közbeszerzés díja, a kiviteli és engedélyes 

terv, a kivitelezés előlege. 

 

Beszerzésre került egy notebook 110 e Ft összegben. 

 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázattal kapcsolatosan 

kifizetésre került a fenntartási és üzemeltetési terv. 

 

40 e Ft értékben megtörtént a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben való 

részesedés megszerzése. 

 

 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

 

Beszerzésre került egy laptop. 
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A 4. mellékletben összefoglalóan bemutatjuk az önkormányzat és intézménye költségvetési, 

finanszírozási bevételeit és kiadásait. 

 

 

A költségvetési hiány fedezetére betervezett 35 693 e Ft összegű pénzeszköz átvétel - 

mely a 2017. évi költségvetési rendelet szeptemberi módosításával 29 414 e Ft-ra 

csökkent -, teljesülése nem mondható biztosnak, mivel az első körös rendkívüli 

önkormányzati támogatás során csak 2 370 e Ft támogatást kapott az önkormányzat. 

 

Fentiekre tekintettel a 2017. év hátralévő részében fokozott figyelmet kell fordítani a 

kötelezettségvállalásra, a kiadásokat vissza kell fogni a lehetőségeknek megfelelően. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. III. negyedéves 

gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el. 

 

 

 

Szerep, 2017. október 24. 

 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde 

 polgármester 


