TÁJÉKOZTATÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
(2019 május 22.)

I. Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről

Az Önkormányzat és intézményei forint bankszámláin szabadon felhasználható egyenleg (a
folyószámla hitelkeret nélkül) 2019. május 22-én 1.976.610 eFt.
Az Önkormányzat elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege: 167.130 eFt.
A 2019. május 21-ig beérkezett, feldolgozott, lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás
állománya 2.585 eFt. A számlák kiegyenlítése folyamatban van.

II. Tájékoztató a bizottságok által április hónapban tárgyalt napirendi pontok 2019. évi
költségvetésre gyakorolt hatásáról
1., Gólyafészek Bölcsőde külön kérelme a 2019/2020-as tanévre
Az intézmény a 2019/2020-as évre egy félállású fejlesztőpedagógus alkalmazására
kér engedélyt és támogatást. A kérelem támogatása esetén az idei évben 946 eFt
többletforrást kell biztosítani az intézmény részére.
2., A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat külön kérelméről
Az intézmény a 2019-es költségvetéskor benyújtott, de meg nem tárgyalt kérelmét
kéri tárgyalni. A kérelemben foglalt feladatok költségigénye 1.100 eFt
3., Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetés módosítási kérelméről
Az előterjesztés határozati javaslata az intézmény központi épületének
tetőhéjazatának felújítására 30 mFt többletforrás biztosítását kéri. Az igény forrása az
általános tartalékkeret.

4., Önkormányzati szőlő éves művelési és pénzügyi tervéről
Az előterjesztés határozati javaslata 960 eFt forrást biztosít az önkormányzati
szőlőművelés feladatainak ellátásához. Az igény forrása az általános tartalékkeret

5., Illegális hulladék lerakat felméréséről a Kutya-hegyen, megszüntetéséről
javaslat
Az előterjesztés határozati javaslata 5.350 eFt-os költségkeret elfogadása a Kutyahegyen lévő illegális hulladéklerakók megszűntetésére. A többletfeladatok forrása az
évközi általános tartalékkeret.

III. Tájékoztató az adóbevételek 2019. évi alakulásáról
A 2019. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 3 550 000 e Ft-ban került elfogadásra,
melyből – május 22-ig – 1 380 936 e Ft, az adóbevételi terv 38,9 %-a realizálódott az alábbi
táblázatban részletezettek szerint.
2019-05-22
Adónem

2019.évi terv ( Ft)

Teljesítés ( Ft)

Teljesítés %

Eltérés a tervhez képest (Ft)

Iparűzési adó

2.800.000.000

1.022.482.652

36,5

-

1.777.517.348

Építményadó

405.000.000

197.697.206

48,8

-

207.302.794

Telekadó

270.000.000

114.871.189

42,5

-

155.128.811

75.000.000

47.724.119

63,6

-

27.275.881

Gépjárműadó
Talajterhelés

-

Mulasztási bírság

-

1.106.490

Idegen bev.

-

Földbérbea.szja.

28.235

Késedelmi pótlék
Összesen

3.550.000.000

761.202
1.380.935.709

38,9

-

2.169.064.291

2018-05-22
Adónem

2018.évi terv ( Ft)

Teljesítés ( Ft)

Teljesítés %

Eltérés a tervhez képest (Ft)

Iparűzési adó

2.350.000.000

757.666.670

32,2

-

1.592.333.330

Építményadó

375.000.000

155.491.128

41,5

-

219.508.872

Telekadó

270.000.000

93.056.260

34,5

-

176.943.740

70.000.000

39.748.248

56,8

-

30.251.752

Gépjárműadó
Talajterhelés

16.800

Mulasztási bírság

-

1.807.324

Idegen bev.

12.000

Földbérbea.szja.

28.235

Késedelmi pótlék

550.164

Összesen

3.065.000.000

1.044.762.181

34,1

-

2.020.237.819

A vállalkozások helyi iparűzési adóelőlegüket félévi részletekben fizethetik meg.
A naptári évvel megegyező üzleti év alkalmazása esetén(általános esetben), az adóelőleg az
adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig esedékes.
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A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók előlegfizetési kötelezettségüket az adóév
harmadik hónapjának 15-ig, illetve az adóév kilencedik hónapjának 15. napjáig teljesítik.
Fentiek alapján az eltérő üzleti évet választó adózóink esetében az I. féléves adóelőleg
megfizetése – az alábbiak szerint – későbbi időpontokban esedékes.

Adóelőleg esedékessége

Fizetendő adóelőleg ( Ft)

2019. június 15.

107 454 840

2019.július 15.

6 797 750

Összesen:

114 252 590

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Biatorbágy, 2019.május 22.
Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Összeállította:

Benedek Marianne, adóosztály vezetője, Czuczor Orsolya, pénzügyi
osztályvezető
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