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ELŐTERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. novemberi ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2009. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyévi költségvetésünk ¾ éves végrehajtásáról az 1. és 2. mellékletekben rögzítettek  teljeskörű
részletezést adnak az Önkormányzat Hivatala és a Községi Könyvtár gazdálkodásának tekintetében. A
kiemelt előirányzat főcsoportok alapján összesített teljesítési adatok 2009. szeptember 30-ra vetített
állapota azt tükrözi, hogy az önkormányzat időarányosan teljesítette mind a bevételek mind a
kiadások viszonylatában az éves előirányzatokat.

A bevételek oldalán a 321.699 eFt-os módosított előirányzatot 252.442 eFt-tal, 78,47 %-ra
teljesítettük.
Ezen belül:

- a működési bevételek teljesítése 73,0 %
ebből: helyi adó bevételek: 97,0 %
           SzJA származó bevételek: 74,6 %
           egyéb átengedett adó bevételek: 84,6 %
           intézményi működési bevételek: 21,2 %

- központi költségvetési támogatásokból származó bevételek: 86,5 %
- támogatás értékű bevételek alakulása:                        106,3 %
- pénzeszköz átvételek alakulása: 30,5 %
- kölcsönök visszatérülése: 42,4 %
- Az előző évi pénzmaradvány igénybevételénél a teljesítési adat a helyben felhasználható

maradványon túl tartalmazza a 2008. év végi  elszámolásokból adódó és teljesített állami
visszafizetési kötelezettségeket is.

- A 11 millió forintos működési célú folyószámla hitelkeret igénybevételére csak minimális
mértékben került sor. Az igénybe vett összegek visszatöltése megtörtént, így a működési célú likvidhitel
számláknak 2009. szeptember 30-án záró állománya nincs.

-  A fejlesztési célú 15 millió forintos folyószámla hitelkeretünk nyitó állománya 8518 eFt volt. A
tárgyévi hitelkeret igénybevétele 48 eFt volt, míg visszatöltésre a teljes 8566 eFt-ot tudtuk
biztosítani, tehát 2009. szeptember 30-án likvid fejlesztési keretünk is teljesen visszatöltött.   A
hitelműveletekkel és az egyéb adósságszolgálattal összefüggő tételek teljeskörű részletezését a 4/a
és 4/b melléklet tartalmazza.

A kiadások halmozott pénzforgalmi teljesítés adatait elemezve is megállapítható, hogy a tervezett
2009. évi előirányzatok összességeiben időarányosan teljesültek, községi szinten 67,39 % Tehát
költségvetésünk megalapozott és reális költségelemeket és keretnagyságokat tartalmaz.
Kiadásokon belül:

- a személyi juttatásokra, bértömegre 2009. szeptember 30-ig az éves előirányzat 68,0 %-a került
felhasználásra. Ezzel összhangban a munkaadót terhelő járulékok teljesítési szintje 80,8 %-os. (A
járulékok teljesítési szintje azért magasabb a bértömeg teljesítési szintjénél, mert egyes szociális
ellátásokhoz is tartozik TB járulék fizetési kötelezettség).

- Dologi kiadásokra az éves előirányzat 59,6 %-a került felhasználásra.
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- Az egyéb folyó kiadások (különféle adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek, működési és
fejlesztési célú hitel kamatok területén szintén időarányos megtakarítás tapasztalható. A teljesítési
szint 79,9 %.

- Szociálpolitikai ellátásokra 53.412 eFt került felhasználásra szeptember 30-ig. Ez az éves előirányzat
90,9 %-a . Az időarányos túlteljesítéshez azonban a bevételi oldalon többlettámogatás is
kapcsolódik egyes szociális ellátási területen.

- Működési illetve fejlesztési kölcsön nyújtása 75 %-os teljesítést mutat
- Hitel törlesztések területén az egyenlegezett ¾ éves nettósított forgalom 10.711 eFt. (ez az éves

előirányzat 92,1 %-a). Ennek részletezése a következő:

a) Hosszútávú fejlesztési célú hiteltörlesztés egyenlege 2.253 eFt (az éves előirányzat 3004 eFt)

- Fejlesztési célú likvid hitel felvétel     48 e Ft
- Fejlesztési célú likvid hitel visszatöltés 8.566 e Ft

b) Fejlesztési célú likvid hitel törlesztés egyenlege:  8.518 e Ft

- Működési likvid hitel igénybevétel: 1.807 e Ft
- Működési likvid hitel visszatöltés 1.807 e Ft

c) Működési likvid hitel forgalom egyenlege:          0 Ft

- Közvetlen beruházásokra, felújításokra 2009.  szeptember  30-ig  1.765e  Ft  került  felhasználásra.  Ez  a
keretfelhasználás az éves előirányzat 4,4 %-a. A fejlesztési, felhalmozási kiadások teljes
részletezését a 3/b) melléklet, míg a fejlesztési alapba helyezhető forráskeretek alakulását a 3/a)
melléklet tartalmazza.

- A támogatás értékű kiadások (kistérségbe integrált intézmények önkormányzati kiegészítő
támogatásai, DAREH illetve DARFT ivóvíz-minőségjavító program támogatásai, Óvoda- Iskola
korszerűsítési pályázatok támogatásai, stb.) teljesítési szintje 71,5 %-os., a felhasznált keret 36.776
eFt.

- A pénzeszköz átadások (államháztartáson kívülre) éves forráskeretének 72,9 %-a került
felhasználásra a beszámolási időszak végéig.

- A tartalékok előirányzati forráskerete a testület által jóváhagyott előző évi pénzmaradvány felosztása
miatt jelentősen növekedett.

Tisztelt Képviselő- testület!

Az előterjesztésben és a csatolt mellékletekben részletezett tájékoztató alapján javasoljuk a ¾ éves
költségvetési beszámoló megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. november 20.
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