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10/2011.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. januári ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata  2010. évi költségvetésének ellen rzésér l szóló bels  ellen ri
jelentés elfogadása

Tisztelt Képvisel -testület!

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Okleveles pénzügyi revizora, Juhász Lejla elkészítette
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének ellen rzését.
Az ellen rzés végrehajtása az el re kiadott – és képvisel -testület által elfogadott – ellen rzési ütemterv
szerint valósult meg.

A bels  ellen r költségvetési szervek bels  ellen rzésér l szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet 31.
§-a (3) bekezdésében rögzített követelményeknek megfelel en készítette el jelentését.

Javasoljuk a Tisztelt képvisel -testületnek az el terjesztéshez csatolt bels  ellen ri összefoglaló és a
mellékelt határozati javaslat megvitatását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. január 12.

Tisztelettel:

Forgó Henrik    Kató Pálné
             polgármester        jegyz

…./2011. (I. …..) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ellen rzésér l szóló bels  ellen ri
jelentés elfogadása

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek
Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ellen rzésér l szóló bels  ellen rzési jelentést, melyet
változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Juhász Lejla bels  ellen r
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár

mailto:csanytelek:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/
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J U H Á S Z  L E J L A  O K L E V E L E S  P É N Z Ü G Y I  R E V I Z O R
 H - 6 7 6 3  S Z A T Y M A Z ,  K O S S U T H  U . 7 9 / B .

BELS  ELLEN RZÉSI  J E L E N T É S

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁMYZAT
2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

ELLEN RZÉSÉR L

Ellen rzött szerv: Csanytelek Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Ellen rzést végzi: Juhász Lejla okleveles pénzügyi revizor

Ellen rzött id szak: 2010. év

Ellen rzés típusa: pénzügyi – szabályszer ségi ellen rzés

Ellen rzés id pontja : 2010. december

Ellen rzés célja:  annak  megállapítása,  hogy az  Önkormányzat  és  a   Polgármesteri  Hivatal
költségvetésének tervezése megalapozottan történt-e, megteremteti-e a feladatellátás
feltételeit.
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2010. évi Költségvetés tervezése

Az Áht. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „ A költségvetési tervezés szakmai és
szervezési feladatai magukban foglalják:
a) a tervezési követelmények, el feltételek, el írások és módszertan megállapítását, illetve
érvényesítését,
b) a költségvetési keretszámokkal és szakmai követelményekkel összhangban a szakmai
feladatellátás meghatározását,
c) az éves költségvetés megvalósítási és teljesítménytervének kidolgozását.
(2) A költségvetési tervezés számszaki feladatai magukban foglalják
a) a költségvetési kiadások, bevételek, támogatások el irányzatainak,
b) a költségvetés finanszírozási tervének,
c) a költségvetési szerv létszám-el irányzatának, feladatellátása tárgyi feltételeinek,
d) a feladatellátást jellemz  és a normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó mutatószámok
(kapacitás-, feladat-, teljesítmény- és eredménymutatók) körének, illetve értékeiknek
kidolgozását és megállapítását.”

Az Áht 35. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel en a helyi önkormányzat
költségvetési koncepcióját a helyben képz  tervévi bevételek, valamint az ismert
kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat
figyelembevételével állította össze.
A polgármester a költségvetési koncepció tervezetér l a helyi önkormányzatnál m köd
bizottságok véleményét a szervezeti és m ködési szabályzatban foglaltak szerint kikérte, és
azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolta.  A költségvetési koncepció tervezetét- a
bizottságok véleményével együtt - a képvisel -testület megtárgyalta, és határozatot hozott a
költségvetés-készítés további munkálatairól.
Az Áht. 36. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel en a helyi önkormányzat
költségvetési rendelettervezete az alábbi szerkezetben készült:

a) az önkormányzat és a részben önállóan m köd  és gazdálkodó  intézmények bevételei
forrásonként, a pénzügyminiszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó
tájékoztatójában rögzített f bb jogcím-csoportonkénti részletezettségben,

b) az önkormányzat és a költségvetési szervek m ködési, fenntartási kiadási el irányzatai
költségvetési szervenként, kiemelt el irányzatonként részletezve,

c) a felújítási el irányzatok célonként,
d) a felhalmozási kiadások feladatonként,
e) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben

ea) az általános és
eb) a céltartalék,
ec) a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy
hiány összege,

f) éves létszám-el irányzat költségvetési szervenként, a g) pontban foglaltak kivételével,
g) a közfoglalkoztatottak éves létszám-el irányzata,
h) a többéves kihatással járó feladatok el irányzatai éves bontásban,
i) a m ködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási el irányzatok bemutatása

tájékoztató jelleggel mérlegszer en, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási
veleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban,

k) az év várható bevételi és kiadási el irányzatainak teljesülésér l készített el irányzat-
felhasználási ütemterv,
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A helyi önkormányzat képvisel -testülete a költségvetési rendeletében az (1) bekezdés
szerinti formában önkormányzati szinten összevontan hagyta jóvá az önkormányzati
hivatal, valamint az irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervek költségvetését.

Csanytelek község Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény rendelkezései alapján, figyelemmel az államháztartás m ködési rendjér l
szóló, többször módosított 292/2009.(XII.29.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési
gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésér l szóló 2009. évi CXXX. törvény rendelkezéseire, a számára kötelez en el írt,
illetve az általa önként vállalt feladatok  végrehajtására, továbbá az általa alapított és
irányítása alá  tartozó költségvetési szervek 2010. évi költségvetésér l és annak
végrehajtásáról megalkotta . 1/2010./II.12./ rendeletét.

A rendelet hatálya kiterjedt Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete által
alapított és fenntartott önállóan m köd  és gazdálkodó költségvetési szervére.

A Képvisel -testület az önkormányzat (községi szint ) 2010. évi költségvetésének bevételi és
kiadási f összegét 371.945.000 Ft-ban, ezen belül:

1. a m ködési célú bevételeket 273.941.000 Ft-ban
2. ködési célú kiadásokat: 273.941.000 Ft-ban
- ebb l:
- személyi juttatásokat: 84.885.000 Ft-ban
- munkaadói járulékokat: 22.675.000 Ft-ban
- dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejlesztési kamat nélkül) 53.017.000 Ft-ban
- szociálpolitikai kiadásokat: 59.405.000 Ft-ban
- ködési célú pénzeszköz átadásokat:   3.064.000 Ft-ban
- támogatás érték  m ködési kiadásokat: 50.695.000 Ft-ban
- ködési célú tartalékokat:                 200.000 Ft-ban
- fejlesztési célú bevételeket: 98.004.000 Ft-ban
- fejlesztési célú kiadásokat: 98.004.000 Ft-ban
- ebb l:
- beruházási kiadásokat (ÁFA-val)                    84.048.000 Ft-ban
- felújítási kiadásokat (ÁFA-val)                5.405.000 Ft-ban
- fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat, támogatás érték  kiadásokat 2.878.000 Ft-ban
- fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést               4.956.000 Ft-ban
- fejlesztési tartalékokat                717.000 Ft-ban

állapította meg.

Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint költségvetési szervei összeállított,
tartalmi és formai szempontból ellen rzött elemi költségvetéseit,  az önkormányzati
rendelettervezet képvisel -testület elé terjesztésének határidejét követ  harminc napon belül
a Kincstár területi szervéhez benyújtotta.

Az állami hozzájárulások és az átengedett bevételek tervszámait az éves költségvetési
törvényben foglaltak szerint meghatározott, az Államkincstár által visszaigazolt adatok
alapján, a kiadási el irányzatokat az el  évi adatok alapján, valamint az intézményeket

ködtet  társulással történ  egyeztetett adatok alapján határozták meg.
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A Képvisel - testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények
ködéséhez az alábbi támogatásérték  kiadásként biztosított anyagi forrást szavazta meg:

Szent László Általános Iskola kiegészít  támogatása: 33.440.000 Ft,
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít  támogatása: 11.585.000 Ft,
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészít  támogatása:   3.438.000 Ft

A rendelet  az alábbi bevételek és kiadások részletezését tartalmazta (mellékletek):
- Bevételek alakulása községi szinten
- Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése
- Kiadások alakulása községi szinten
- Intézményi m ködési bevételek részletezése 2009. év
- Önkormányzat sajátos m ködési bevételeinek tervezett összegei 2009. év
- Támogatás érték  bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2010. évi részletezése
- 2010. évi fejlesztési alapba helyezhet  források eredeti el irányzata
- Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások el irányzata ÁFÁ-

val
- Csanytelek Község Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztéi célú

folyamatban lév  pályázati feldatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó
költségei éves bontásban (áfával)

- Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerz désekb l
adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint
adókedvezmények részletezése:

- Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal
összefügg  költségvetési el irányzatai 2010. évre

- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által biztosított közvetett
támogatások részletezése

- Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások)
- Támogatásérték  kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások

államháztartáson kívülre
- Önkormányzati Hivatal 2010. évi m ködési kiadásai
- A 2010. évi adósságszolgálattal összefügg  bevételek és kiadások részletezése
- (hitel forgalom)
- 2010. évi tervezett tartalékok alakulása
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. évi el irányzat

felhasználási ütemterve
- A m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását

bemutató mérleg (gördül  költségvetés)
- Kimutatás a 2010. évi engedélyezett intézményi létszámkeretekr l 2010.01.01.-t l

A 2010. évi tervezett, módosított el irányzatok, valamint a tényleges bevételek és kiadások
2010.09.30-ig az alábbiak szerint alakultak:

Eredeti
el irányzat

Módosított
el irányzat

Teljesítés

1133 Vagyoni érték  jogok vásárlás 80 80 23
1231 Földterület vásárlás 300 300 -
1233 Épületek vásárlása 1000 1154 854
1243 Épületek felújítása 4324 4324 2918
13131 Ügyv.szám.techn. eszk. vásárlás 1200 1200 1320
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13132 Egyéb gép ber.felsz.vásárlás 1429 1429 862
1323 Járm vek vásárlás 684 964 743
18121 Felújítás, beszerzési árba beszámított

áfa (egyenes)
- - 730

18122 Felújítás, beszerzési árba beszámított
áfa (fordított)

1081 1081 -

182211 Intézm. beruh. besz. árba beszámított
áfa (egyenes)

877 877 551

182221 Intézm. beruh. besz. árba beszámított
áfa (fordított)

2793 2793 -

182321 Intézm. beruh. besz. árba be nem
számított áfa (fordított)

12743 12743 -

37325 Támog. érték  m k. kiadás 1752 1752 1435
37326 Támog. érték  m k.kiadás Többcélú

Társulás
480 480 254

373262 k. célú kiad. Remény 3438 3438 2200
373263 k.célú kiad. Óvoda 11583 8607 7310
373265 k.célú kiad. Iskola 33440 33440 23110
374215 Beruh.célú támog. érték  kiadás helyi

önkorm.
253 253 -

374216 Beruh.célú támog. érték  kiadás
többcélú társulás

125 125 125

374226 Felh.célú támog. érték  kiadás
többcélú társulás

2200 3670 -

38125 M k. célú pénzeszk. átad. nonprofit
szervezetnek

3064 3099 3119

38224 Lakáshoz jutás 300 300 -
51 Rendszeres és nem rendszeres

személyi juttatások
82305 83575 57279

52 Küls  személyi juttatások 2580 2850 2568
53 Munkaadókat terhel  járulékok 22675 23090 16983
54 Készletbeszerzések 4260 4440 5178
55 Szolgáltatások 34333 34410 22313
56 Dologi kiadások 10602 10646 7125
57 Egyéb folyó kiadások 5772 5772 4230
58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59405 61053 50727
59 Különféle elszámolások 917 8572 -

A költségvetési kiadások teljesítése a módosított el irányzathoz viszonyítva 2010.09.30-án
60,76 %-os volt, ami id arányos teljesítést jelent.
A költségvetési bevételek teljesítése a módosított el irányzathoz viszonyítva 2010.09.30-án
66,65%-os volt, mely szintén id arányos teljesítést jelent.
A képvisel -testületet a polgármester tájékoztatta az önkormányzat I-III negyedévi
gazdálkodásáról. A tájékoztató megfelelt a 292/2009 (XII.19.) Korm. rendeletben
foglaltaknak.

Az I-III. negyedévi beszámolót az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló ellen rizte.
Megállapította, hogy a 2010. I-III. negyedéves tájékoztató a jogszabályi el írásoknak
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megfelel en tartalmazza az Önkormányzat 2010 I-III. negyedéves költségvetésének
teljesülését, az el terjesztést testületi tárgyalásra alkalmasnak találta.

Összegezve: Csanytelek Község Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján, figyelemmel az államháztartás

ködési rendjér l szóló, többször módosított 292/2009.(XII.29.) Korm. rendelet
önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetésér l szóló 2009. évi CXXX. törvény rendelkezéseire, a
számára kötelez en el írt, illetve az általa önként vállalt feladatok  végrehajtására, továbbá az
általa alapított és irányítása alá  tartozó költségvetési szervek 2010. évi költségvetésér l és
annak végrehajtásáról megalkotta rendeletét.
A rendelet hatálya kiterjedt Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete által
alapított és fenntartott önállóan m köd  és gazdálkodó költségvetési szervére.

A költségvetési kiadások teljesítése a módosított el irányzathoz viszonyítva 2010.09.30-án
60,76 %-os volt, ami id arányos teljesítést jelent.
A költségvetési bevételek teljesítése a módosított el irányzathoz viszonyítva 2010.09.30-án
66,65%-os volt, mely szintén id arányos teljesítést jelent.
A képvisel -testületet a polgármester tájékoztatta az önkormányzat I-III negyedévi
gazdálkodásáról. A tájékoztató megfelelt a 292/2009 (XII.19.) Korm. rendeletben
foglaltaknak.
Az I-III. negyedévi beszámolót az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló ellen rizte.
Megállapította, hogy a 2010. I-III. negyedéves tájékoztató a jogszabályi el írásoknak
megfelel en tartalmazza az Önkormányzat 2010 I-III. negyedéves költségvetésének
teljesülését, az el terjesztést testületi tárgyalásra alkalmasnak találta.

Szatymaz, 2011. január 03.

                                   Juhász Lejla
                                     Bels  ellen r
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Záradék

A 193/2003. Korm.rendelet 28.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel en megküldött bels  ellen rzési
jelentéstervezet tartalmát megismertem, egyúttal tudomásul veszem a 28.§ (2)-(8) bekezdéseiben foglaltakat:

28. § (2) A jelentéstervezetnek tartalmaznia kell a záradékot, amely szerint az (1) bekezdésben
meghatározottak kötelesek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételét l számított 15 munkanapon belül
megküldeni az ellen rzést végz  szerv vagy szervezeti egység részére. A határid  elmulasztását egyetértésnek
kell tekinteni, melyre a záradékban fel kell hívni az ellen rzött figyelmét.

(3) Amennyiben az ellen rzött szerv, illetve szervezeti egység részér l a megállapításokat vitatják, az
észrevétel kézhezvételét l számított 8 munkanapon belül megbeszélést kell tartani. A megbeszélés célja a
megállapítások és következtetések elemzése, valamint az összeállított ajánlások egyeztetése.

(4) A megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezet , az ellen rzést végz  bels  ellen rök, az ellen rzést végz
szerv, illetve szervezeti egység bels  ellen rzési vezet je, az ellen rzött szerv, illetve szervezeti egység
vezet je, bels  ellen rzési vezet je, valamint a vizsgálatban érintett egységek vezet i és szükség szerint más
olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt indokolt.

(5) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezet  dönt, amelyr l a (3) bekezdésben
említett megbeszélést l számított 5 munkanapon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és az el nem
fogadott észrevételeket indokolja.

(6) Az elfogadott észrevételeknek megfelel en a vizsgálatvezet  a jelentést módosítja.
(7) Az ellen rzött szerv, illetve szervezeti egység vezet jének észrevételeit, illetve a vizsgálatvezet

válaszát az ellen rzési jelentéshez csatolni kell, és a továbbiakban egy dokumentumként kell kezelni.
(8) Az ellen rzési jelentés az (1)-(7) bekezdésben meghatározott eljárást követ en lezárásra kerül, a jelentést

- a vizsgálatvezet  és a vizsgálatot végz  valamennyi ellen r aláírását követ en - a bels  ellen rzési vezet
megküldi

a) az ellen rzött szerv vezet jének (költségvetési szerv ellen rzése esetén), illetve
b) az ellen rzött szervezeti egység vezet jének és a szervezeti egységet m ködtet  költségvetési szerv

vezet jének (szervezeti egység ellen rzése esetén).

Csanytelek, 2011……………………….

……………………….
Jegyz


