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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. decemberi ülésére

Tárgy: Tájékoztató Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2010. évi költségvetésének ¾
éves végrehajtásáról

Tisztelt Képvisel -testület!

Tárgyévi költségvetésünk ¾ éves végrehajtásáról az 1. és 2. mellékletekben rögzítettek  teljeskör
részletezést adnak az Önkormányzat és Hivatala gazdálkodásának tekintetében. A kiemelt el irányzat

csoportok alapján összesített teljesítési adatok 2010. szeptember 30-ra vetített állapota azt tükrözi, hogy
az önkormányzat id arányosan alul teljesítette mind a bevételek mind a kiadások viszonylatában
az éves el irányzatokat.
Ez az alulteljesítés nem tervezési problémából adódik és nem érintette az alapvet  és kötelez en ellátandó
önkormányzati m ködési feladatokat, hanem a tárgyévre tervezett kiemelt fejlesztési célkit zéseinkkel függ
össze, melynek a lényege a következ :
Négy olyan beruházás tervezésére került sor 2010. évre melyb l két esetben nem nyert támogatást az
önkormányzat.

1.) Nefelejcs, József Attila, Határ út szilárd burkolatú kiépítése  pályázat (nem nyert
támogatást), melyben a vállalt saját forrás fedezet 13.965 eFt volt.

2.) Az Általános Iskola küls  felújításának folytatására benyújtott pályázatban (nem nyert
támogatást), a vállalt saját er  átadott pénzeszközként 3.670 eFt volt.

3.) Az Önkormányzati Hivatal küls  felújítására benyújtott pályázatunk a mai napig sem került
elbírálásra. Költségvetésünkben az ezen célkit zésre el irányzott  saját forrás fedezet 5.405 eFt.

4.) A piaccsarnok kiépítésére vonatkozó pályázatunk kedvez  elbírálást nyert, de a megvalósítás
(tervek átdolgozása, költségcsökkent  megoldások, stb miatt) 2011. évben kezd dik el. Ezen
beruházás 2010. évi költségvetésben szerepl  bekerülési összköltsége 63.867 eFt-os el irányzatot
képezett.

Az áthúzódó és elmaradó tárgyévi fejlesztési  célkit zések kiadás csökkent  hatása (saját forrás vállalási
hányadok illetve bekerülési összköltség) együttesen 86.907 eFt. A költségvetésünk kiadási oldalán
jelentkez  „megtakarítás”-nak ez az oka.
A fenti beruházások elmaradásának, illetve 2011. évre történ  átütemezésének a tárgyévi költségvetésünk
bevételi oldalán is jelentkezik „alulteljesítési” kihatása.

- A piaccsarnok kiépítésével összefügg  (áthúzódó) tervezett pályázati támogatás összege 43.325
eFt, míg a kapcsolódó ÁFA visszatérítés (m ködési bevételek között tervezett) összege 12.743
eFt. Fejlesztési célú hitel felvételére nem került sor ezen célkit zéshez 2010-ben a saját forrás
megel legezése kapcsán, a tárgyévi terveinkben 7.645 eFt volt el irányzatként megjelölve ilyen
jogcímen.

- Az eredménytelen útépítési pályázati projektünkhöz szintén terveztünk 10.000 eFt hosszú távú
fejlesztési hitel felvételt, melynek felvételére nem került sor. (A jöv  évben újra pályázunk az
érintett útszakaszok szilárd burkolatú kiépítésére.)

A felsorolt költségvetési tételek bevételi oldalon is mintegy 73.713 eFt-os el irányzat csökkentést
indokolnak, melyek a párhuzamos kiadási el irányzat módosításokkal együtt a IV. negyedévben kerülnek
el terjesztésre.

Lényeges momentuma a tárgyévi költségvetésünknek, hogy az Általános Iskola küls  felújítási pályázathoz
tervezett saját forrás (átadott támogatás érték  pénzeszköz a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának)
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felszabadult a pályázat eredménytelensége kapcsán. Gyakorlatilag ez a forráskeret fedezetet nyújtott arra,
hogy év közben az Egészségügyi Kombinát küls  nyílászáró cseréit és a déli homlokzat küls szigetelését felújításként
meg tudtuk valósítani teljes egészében saját forrásból. Az évközi bels  átcsoportosítással megvalósított fejlesztés
kapcsán számításaink szerint hosszabb távon jelent s költség megtakarítást tudunk elérni. A jelzett bels
átcsoportosítás el irányzat rendezése szintén a IV. negyedévben valósul meg.
A fentiekben részletezettek illetve az id arányos költség megtakarítások (bértömeg, dologi kiadások)
eredményeként a III. negyedév végét megfelel  nagyságrend  pénzügyi tartalékokkal zártuk. A bank és
pénztár számlák 2010. szeptember 30-i záró egyenlege meghaladta a 22 millió forintot. Ebben
természetesen az a körülmény is szerepet játszik, hogy a Kistérségi Társuláshoz integrált intézményeinknél
összességében némi alulfinanszírozottság tapasztalható az önkormányzat részér l szeptember 30-ig (-3,3
%). Ennek pótlása a IV. negyedévben megtörténik, ugyanis a nyári szünet miatt a költség igények a IV.
negyedévre tolódnak el.
A felsorolt – kiemelend  – tényez ket figyelembe véve az önkormányzati szint  el irányzati csoportok az
alábbiak szerint alakultak a tájékoztató id szakát érint en:

A bevételek oldalán a 382.465 eFt-os módosított el irányzatot halmozott pénzforgalmilag 254.914
eFt-tal, 66,70 %-ra teljesítettük.
Ezen belül:

- a m ködési bevételek teljesítése 68,3 %
ebb l: helyi adó bevételek: 75,7 %
           SzJA származó bevételek: 71,2 %
           egyéb átengedett adó bevételek:   92 %
           intézményi m ködési bevételek:                 22 % (alul teljesítés az áthúzódó piaccsarnok
kiépítés ÁFA visszaigénylés lehet ségének elmaradásából adódik)

- központi költségvetési támogatásokból származó bevételek: 75,2 %
- támogatás érték  bevételek alakulása:                          20,6 % (alulteljesítés szintén a

piaccsarnok építés áthúzódó pályázati támogatásából adódik)
- pénzeszköz átvételek alakulása:            374,7 %  (a túlfizetés a falunapi

rendezvények lakossági támogatásából adódik)
- kölcsönök visszatérülése:  20 %
- Az el  évi pénzmaradvány igénybevételénél a teljesítési adat a helyben felhasználható

maradványon túl tartalmazza a 2009. év végi  elszámolásokból adódó és teljesített állami
visszafizetési kötelezettségeket is. A fel nem használt fejlesztési célú pénzmaradványok fejlesztési
tartalékra történ  átcsoportosítása indokolt a IV. negyedévben.

- A 11 millió forintos m ködési célú folyószámla hitelkeret igénybevételére csak minimális
mértékben került sor. Az igénybe vett összegek visszatöltése megtörtént, így a m ködési célú likvidhitel
számláknak 2010. szeptember 30-án záró állománya nincs.

-  A fejlesztési célú 15 millió forintos folyószámla hitelkeretünk terhére hitel felvétel nem történt
2010. évben.

A kiadások halmozott pénzforgalmi teljesítés adatait elemezve is megállapítható, hogy a tervezett
2010. évi el irányzatok összességeiben id arányosan alul teljesültek, községi szinten 60,76 %.
Kiadásokon belül:

- a személyi juttatásokra, bértömegre 2010. szeptember 30-ig az éves el irányzat 69,25 %-a került
felhasználásra. (A közmunka programban foglalkoztatottak száma tárgy év szeptember 30-ig
elérte  a  47 f t).  Ezzel  összhangban a  munkaadót  terhel  járulékok teljesítési  szintje  73,55 %-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 el irányzat 69,94 %-a került felhasználásra.
- Az egyéb folyó kiadások (különféle adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek, m ködési és

fejlesztési célú hitel kamatok) területén szintén id arányos megtakarítás tapasztalható. A teljesítési
szint 73,3 %. A megtakarítás az elmaradt fejlesztési célú hitelek kamat költség megtakarításából
adódik.

- Szociálpolitikai ellátásokra 50.727 eFt került felhasználásra szeptember 30-ig. Ez az éves el irányzat
83,1 %-a. Az id arányos túlteljesítéshez azonban a bevételi oldalon többlettámogatás is
kapcsolódik egyes szociális ellátási területeken. Az el irányzat többletek rendezése IV.
negyedévben történik.



- ködési illetve fejlesztési kölcsönt 2010. évben nem nyújtott az önkormányzat.
- Hitel törlesztések területén 2.253  eFt  került  felhasználásra  a  ¾  éves  id szakban.  Ez  az  összeg  a

hosszútávú fejlesztési célú hitelünk ütemezett törlesztése. A felvett hitel az Ady Endre utca
kiépítéséhez kapcsolódott.

- Közvetlen beruházásokra, felújításokra 2010. szeptember 30-ig 8.001 eFt került felhasználásra. Ezek a
megvalósult kifizetések az alábbiak voltak:
- Számítástechnikai eszközök, programok: 1.679  eFt
- Építési terv módosítása (Piaccsarnok): 154  eFt
- Kossuth Lajos utcai épületrész vásárlás:  700  eFt
- Egészségügyi Kombinát felújítás:          3.648  eFt
- Egyéb gépek, berendezések, felsz.:  1.076 eFt

(harmonika ajtó, zsírfogó az óvodához, információs térképes táblák, riasztó rendszer kiépítése a Polgármesteri
Hivatalban)

- Pótkocsi beszerzése kistraktorhoz:            280 eFt
- SUZUKI el törlesztett lízing díja:           464 eFt
Összesen:                    8.001 eFt

-  Ez a keretfelhasználás az éves el irányzat 8,9 %-a. A fejlesztési, felhalmozási kiadások alul
teljesítését a bevezet  részben elemeztük.

- A támogatás érték  kiadások (kistérségbe integrált intézmények önkormányzati kiegészít
támogatásai, DAREH illetve DARFT tagdíjak, állati hulladék ártalmatlanítási hozzájárulás)
teljesítési szintje 66,5 %-os., a felhasznált keret 34.435 eFt. Ezen a területen elmaradt a Szent
László Általános Iskola küls  felújításához biztosítandó saját forrás átadása a kistérség részére az
eredménytelen pályázat miatt.

- A pénzeszköz átadások (államháztartáson kívülre) éves forráskeretének 91,76 %-a került
felhasználásra a beszámolási id szak végéig. A civil szervezetek éves támogatási keretének jelent s
része rendezésre került szeptember 30-ig, lakás vásárlási és felújítási támogatás viszont nem került
kifizetésre a beszámolási id szakban.

- A tartalékok el irányzati forráskerete a testület által jóváhagyott el  évi pénzmaradvány felosztása
után jelent sen növekedett.

Az elmúlt id szakban (2004-2007) pályázati támogatással megvalósított útépítési beruházásaink
(SAPARD- Ady E. u., TEKI- Nefelejcs utca) támogatási szerz dés szerinti kötelezettségeinket
folyamatosan teljesítettük.
Az utak mellett elhelyezked  vízelvezet  árkokat, csatornákat rendszeresen karbantartottuk, tisztítottuk. A
jelzett útszakaszok viszonylatában a kivitelezésb l adódó, garanciális id n belüli meghibásodásból
keletkez  javítás, felújítás nem volt indokolt.
A fenti pályázatokhoz kapcsolódó éves monitoring jelentési kötelezettségünknek minden esetben eleget
tettünk. A helyszíni utóellen rzések hiányosságokat nem tártak fel.

Tisztelt Képvisel - testület!

Az el terjesztésben és a csatolt mellékletekben részletezett tájékoztató alapján javasoljuk az önkormányzat
2010. évi költségvetése ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztató megtárgyalását és a csatolt határozati
javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2010. november 16.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz




