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Könyvvizsgálói  vélemény 
  Csanytelek  Község  Képviselő  Testülete  részére. 

2011 évi költségvetés I –III névi teljesítéséről szóló tájékoztatásról. 
 

Tisztelt Képviselő Testület  ! 
         
Csanytelek   Község  Önkormányzata   6647 Csanytelek  Volentér János tér. 2.  
2011 évi költségvetésének 2011 I –III névi    teljesítéséről szóló tájékoztatót felülvizsgáltam.  
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában foglaltak 
szerint: "A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának I-III névi helyzetéről a tájékoztatja 
a képviselő-testületet  nov.30-ig,  ennek  az  Önkormányzat Polgármestere időben eleget tett 
2011 november 18-án. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési előirány-
zatának időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének, vala-
mint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását." 
Az elkészített tájékoztató szerkezetében, tartalmában megfelel a 292/2009 (XII.19) Korm. ren-
delet előírásának, kiemelve a költségvetési szervek  tervezésének, gazdálkodásának rendsze-
réről szóló bekezdéseket. A 2011  I.-III névi   tájékoztató az Önkormányzat 2011 évi költségve-
téséről szóló 4//2011 /II.11/ Ök. sz. rendeletben szereplő előirányzatokkal összehasonlítható 
módon került  összeállításra. Eredeti előirányzatként az 4/2011 /II.11/ rendeletben jóváhagyott 
előirányzatok módosított előirányzatként  a 11 /2011( VIII.22) ÖKt sz rendeletben jóváhagyott 
előirányzatok szerepelnek. A teljesítési adatok, az Önkormányzat  2011 I –III névi pénzügyi   
beszámolóján, pénzforgalom egyeztetésén  alapulnak.  
Bevételi előirányzatok  alakulása: 
Eredeti előirányzat:             342897 eFt 
Módosított előirányzat:       409651 eFt 
Bevételek teljesülése                233794  eFt , 57,0 % 
A működési bevételek jogcímenként időarányosak, teljesítésük 63,6 %.  Az Önkor-
mányzat sajátos működési bevételei 76,4% - ban teljesültek, ebből a  helyi adók teljesü-
lése 80,8%. A központi  költségvetési  támogatások 75,7%-ban,  támogatásértékű be-
vételek teljesülése 21,4 %. 
 Felhalmozási bevételeket  nem vették igénybe.    
 Pénzmaradványukat  beforgatták. 
 A  hitelek  alakulása: A működéshez hitelt nem terveztek, a fennálló folyó-számla,  
rullírozó hitel keret 11000eFt, melyet  nem vettek igénybe, így   09 30-án  fennmaradó 
rullirozó hitel állomány   nem  volt. Továbbá  a fejlesztési  célú tervezett hitel felvételére 
sem  került sor,  a beruházás   pénzügyi teljesítés  eltolódása miatt, pályázati saját erő-
ként  nem  volt rá szükség.  
Kiadási  előirányzatok alakulása: 
Eredeti előirányzat:  342897  eFt 
Módosított  előirányzat:    409651 eFt 
Kiadások teljesülése:        211368 eFt   51,6 % 
A  működési célú  kiadások  51,6 %-ban, a felhalmozási  kiadások  2012 évre  húzódtak 
át. A  kiemelt előirányzatok teljesítése teljesülése   arányos.   
A  szöveges indoklás elemzi, az  előirányzatokat  és a teljesítésüket 



11.12.23 

 2

Az Önkormányzat 2011 I –III negyedévét  bevételi többlettel zárta1 22426eFt. ez  többlet egyező a 
pénzkészlettel. 
Az Önkormányzat I-III negyedéves  adatszolgáltatásának eleget tett határidőre a MÁK felé,   a  mérlegje-
lentés  az Önkormányzat eszköz – forrás állományát mutatja, valamint   I –III negyedéves  pénzforgalmi 
jelentés  az alapja  a jelen tájékoztatásnak..  
. 
Összefoglalva: 
Az Önkormányzat  pénzügyi helyzete   2011 I.-III negyedévben  is  konszolidált , ki-
egyensúlyozott.  Fizetési kötelezettségeinek  maradéktalanul eleget tettek.  
Az előző évek  struktúra változtatása  meghozta  a kívánt  eredményt likviditást illetően.   
Rendelkezik tartalékkal, a pályázatokhoz  saját  erővel / saját  forrás,  hitelkeret/, biz-
tonsággal pályázhat a község  fejlődését  szem-előtt  tartva. 
Az Önkormányzat lehetőségein  belül  nem kötelező  feladatokat is  ellát. 
Az Önkormányzat 2011 I –III negyedéves   gazdálkodása  példaszerű, pontos, átlátha-
tó, a  költségvetési egyensúlyt biztosító. 
  
Megállapítható, hogy  a  2011 I –III negyedéves  tájékoztató  a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően tartalmazza az Önkormányzat  2011 I –III negyedéves költségve-
tésének teljesülését. Az önkormányzat  elkészítette a 2012 évi koncepcióját. A tájékoz-
tatóval egyidejűleg  előterjesztett 2012. évi koncepció készítéséhez az I-III névi 
tájékoztató  megfelelő alapot  biztosít, melyet  a jelenleg ismert  szabályok  alap-
ján  állítottak össze. A várható  jogszabályi változások, melyek  tervezet szerint az 
államháztartás  struktúrájának, intézményrendszerének,  forrás-ellátásának, a  
kötelező nem kötelező feladatok központi   meghatározásának  önkormányzatok 
gazdálkodását   érintő  változásai, a  jelen   koncepció módosítását teszik   szük-
ségessé,  melyet  a 2012. évi  költségvetés összeállításánál    figyelembe kell 
venni,illetve  napirendre  kell  tűzni.     
 
 
 
Tisztelt  Képviselő Testület! 
 Az előterjesztés  testületi   tárgyalásra  alkalmas.   
 
Csanytelek,  2011.  november 18.        
          Varga Jánosné 
             okleves könyvvizsgáló 
             Kam. tags. sz.: 002237 
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