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Tisztelt Képviselőtestület!  
 
Balatonakarattya Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult.  
Az önkormányzat a költségvetési tevékenységét 2014.10.13-tól kezdődően végezte. A 
tevékenység megindításához szükséges nyitó adatokat Balatonkenesének kellet volna 
szolgáltatni. Balatonkenese Város Önkormányzatának költségvetése először 2014. április 8-án 
került át egy jegyzői levél kíséretében Balatonakarattyai Részönkormányzat részére. Ez a 
dokumentum egy javaslatot tartalmazott a bevételek és kiadások önkormányzatok közötti 
megosztására költségvetési intézményenként. Az új önkormányzat megalakulásakor, ezen 
javaslatot vettük alapul a két önkormányzat közötti későbbi elszámolás elkészítéséhez. A 
kötelező feladatok ellátásához azonnali pénzeszköz átadásra lett szükség a 2 önkormányzat 
között, ezért 2014. decemberében megállapodást kötött a 2 önkormányzat, amelynek 
keretében a 2014. évi költségvetés végelszámolásának részeként 40.000.000 Ft-ot adott át 
Balatonkenese önkormányzatunknak.  
A pénzügyi tevékenység ezen összeg felhasználásával indult. A megállapodás szerint az 
elszámolást a végleges könyvelési tényadatok figyelembe vételével 2015.04.15-ig kellet volna 
közösen elvégezni.  
2015.02.24-én polgármesterünk levélben fordult Balatonkenese Jegyzőjéhez amelyben 
javaslatot tett az elszámolás munkatervére és megjelölte önkormányzatunk tárgyalásra jogosult 
képviselőit. Tekintettel arra, hogy Balatonkenese részéről nem történt sem adat átadás sem 
intézkedés a munkaterv végrehajtásához. 2015.04.16-án polgármesterünk ismét levelet küldött 
Tömör István polgármester úr részére, amelyben sajnálattal állapította meg, hogy a „2014.évi 
költségvetés elszámolás önhibánkon kívül nem történ meg, ezért a következményeket 
kénytelenek vagyunk önökre hárítani.  
2015. 04. 22-én a két önkormányzat képviselő testülete és vezetői egyeztetést tartottak, 
amelynek során Tömör István polgármester úr ígéretet tett az elszámolás feltételeinek 
biztosítására. Ezt követően megkaptuk a 2014. október 16 - december 31. közötti időszak 
pénzügyi adatait amelyek a 40.000.000 Ft átvett pénzeszköz elszámolásához voltak 
szükségesek. Nem kaptuk meg azonban a 2014.01.01-2014.10.12 időszak vonatkozó 
költségvetési adatait.  
Fenti előzmények után önkormányzatunk képviselő testülete a 2014.évi csonka költségvetési 
beszámolót tudja értékelni. Ezen időszak gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: 
 

1. Önkormányzati feladatellátás 
Az önálló balatonakarattyai önkormányzat létrejötte után megalakult a Képviselő-
testület, kinevezésre kerültek a település elöljárói, továbbá megalakultak a testület 
munkáját segítő bizottságok. Felvételre kerültek a településüzemeltetéshez és a helyi 
közigazgatási feladatok ellátásához szükséges munkavállalók.  
A megalakulást követően a településüzemeltetési feladatokat az önkormányzat 
önállóan látta el.  
A helyi igazgatási, hatósági, szociális és gazdálkodási feladatok egy részét 2014. évben 
még Balatonkenese Város Önkormányzat végezte.  
 

2. Bevételi források és azok teljesülése 
Az önkormányzat a következő jogcímeken realizált bevételt 2014-ben. Egyrészt a 
Balatonkenesétől kapott átvett pénzeszköz került elszámolásra. Ezt a pénzt 
Balatonakarattya saját bevételinek terhére - a két település közt létrejött megállapodás 
alapján - előlegként kaptuk.  



Továbbá az átvett pénzeszközök közt került elszámolásra a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó támogatás is 
Az önkormányzat sikeresen pályázott az alapfeladatainak ellátásához szükséges 
eszközök, ingatlanok beszerzéséhez 80.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra, 
mely a központi költségvetésből került folyósításra. 
Finanszírozási bevételként a 2015.évi állami támogatás terére előlegként folyósított 
összeg került kimutatásra.  
Helyi adó bevételek és az általános önkormányzati költségvetési támogatás a 
zárszámadásban nem került elszámolásra, ezek a tételek a két település közti éves 
elszámolásban kerülnek kimutatásra.  
 

3. Kiadások alakulása 
Működési kiadások tekintetében Balatonakarattya saját munkavállalóinak bérköltsége 
és járuléka került elszámolásra. Szintén a működési kiadások tartalmazzák az általános 
működéshez szükséges üzemeltetési anyagok, kommunikációs és közüzemi 
szolgáltatások költségeit, továbbá a kifizetett segélyek tételeit.  
A felhalmozási kiadások jelentős összegben kerültek elszámolásra. Az önkormányzat 
ingatlant, informatikai eszközt vásárolt. A településüzemeltetési feladatok ellátásához 
beszerzésre került egy tehergépjármű. A beruházásokhoz szükséges forrást a már 
említett rendkívüli támogatás biztosította.  
Felújítási kiadás nem került elszámolásara. 
 

4. Pénzmaradvány összege 
A 2014.évi pénzmaradvány összege 87.231 eFt. A maradványból kötelezettséggel 
terhelt rész, a vissza nem térítendő rendkívüli támogatás 2014.évben fel nem használt 
része.  
 

5. Értékpapír és hitelműveletek: 
Önkormányzatunknak az év folyamán részvényekkel és más értékpapírokkal nem 
folytatott műveleteket. Az év folyamán banki pénzeszköz lekötésünk nem volt.  
 

6. Vagyon alakulása: 
Az önkormányzat vagyona a rendkívüli támogatásból vásárolt ingatlan és egyéb 
eszközbeszerzés által növekedett. A szétválást követően a Balatonkenesével közös 
vagyon megosztása 2014.évben nem történt meg.  
 
Fentiek alapján a 2014.évi zárszámadás elkészítése önhibánkon kívül nem volt 
lehetséges.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Az utolsó negyedév egyeztetett adatait tartalmazó költségvetés végrehajtásáról szóló 
elszámolást mellékleteivel együtt ezen előterjesztésünkhöz csatoltuk. Javasoljuk a 
beszámoló mielőbbi kiegészítését, hogy a mellékelten leadott csonka beszámoló a teljes 
évi költségvetési adatok figyelembe vételével kerüljön kiegészítésre és újra benyújtásra.  
 

 Matolcsy Gyöngyi 
 polgármester 


