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ELŐTERJESZTÉS 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. novemberi ülésére 

 
Tárgy: Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves végrehajtásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az önkormányzat tárgyévi költségvetésének ¾ éves alakulásáról az 
előterjesztéshez csatolt 1.)-2.) mellékleteiben írt, kiemelt előirányzat csoportok szerint adunk  teljes-körű 
részletezést  Csanytelek Község  Önkormányzata gazdálkodásáról. 
 
Tárgyévi költségvetési előirányzatok módosítására 2011. I. félévet érintően került sor, a III. negyedév 
vonatkozásában ilyen irányú rendelet módosítást nem kezdeményeztünk. Ennek elsődleges indoka, hogy 
az alapvető működési területen lényeges előirányzat változtatásra nem volt szükség, a kiemelt beruházási fejlesztési 
terveink végrehajtását illetően viszont több olyan tényező merült fel, amely kapcsán még végleges 
előirányzatok rögzítését nem tartottuk szükségesnek. Ezeket a szempontokat a későbbiekben részletezzük. 
Összességében rögzíthetjük, hogy a beszámolási időszakra vonatkozóan a halmozott pénzforgalmi 
elszámolások szerint a bevételek alakulása 57 %-os, míg a kiadások teljesítési szintje 51,6 %. Az 
önkormányzati záró pénzkészlet 22.426 e Ft. A 2011. szeptember 30.-i állapot szerinti szállítói 
tartozás állomány 507 e Ft, míg a követelések között elszámolt vevői állomány 2.185 e Ft. 
A 2011. évi önkormányzati költségvetésünk stabil, hitel állománnyal nem rendelkezünk, 
kezességvállalásainkból adódóan érvényesített kifizetési kötelezettség teljesítésére nem kényszerültünk. 
Az átütemezendő, illetve a 2012. évre áthúzódó fejlesztési célkitűzések végrehajtásával összefüggő 
előirányzati forrásainkat nem éltük fel indokolatlan vagy irracionális működési kiadásokra. 
A Kistérségi Társulásba integrált intézmények folyamatos működéséhez a szükséges kiegészítő 
forrásfedezeteket időarányosan biztosítani tudtuk, ugyanakkor tényszerűen rögzíteni kell, hogy a nevelési 
és oktatási intézményeinknél a jelentős mértékben leszorított költségvetési előirányzatok, illetve a 
nagymértékű előző évi pénzmaradvány elvonása több esetben okozott likviditási problémát a jelzett 
intézményeknél.  
Adott időszakokban jelentős szállítói tartozás állományok alakultak ki főként a Szent László Általános 
Iskolánál. Két esetben finanszírozás átcsoportosításra is sor került az Iskola és az Óvoda között.  
A fentiekből megállapítható, hogy jelentős nagyságrendű tartalékokat tudtunk képezni az 
átütemezendő fejlesztési céljaink és az ezekkel összefüggő pályázati saját források fedezetére. Az így 
képzett tartalékra szükség lesz a napjainkban az önkormányzati szféra és feladatellátási rendszer jövőbeni 
kiszámíthatatlanságából eredő a naponta változó, átláthatatlan és bizonytalan központi költségvetési és 
finanszírozási rendszer jelentős kockázatot hordozó elemeinek „részleges” kiegyenlítésére milyen mértékű 
lesz az-az áldozatvállalás, melyet az önkormányzatoktól el várnak.   
A költségvetésünk kiemelt előirányzat csoportjainak részletes elemzésekor kapcsán megállapíthatjuk attól 
függően, hogy költségvetési működéssel összefüggő bevételek és kiadások teljesítése időarányos, melyet az 
alábbi adatok támasztanak alá: 
- bértömeg felhasználás 73 %, 
- munkaadókat terhelő járulékok alakulása 76 %, 
- dologi kiadások szintje 67 %, (megtakarítást elsősorban az egyéb dologi kiadások területén értünk el) 
- egyéb folyó kiadások (kamat kiadások nélkül) 63 %, 
- szociálpolitikai ellátások teljesítési szintje 86,7 %. (Ezen a területen a többlet költségekhez - rendszeres szociális segély, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, normatív ápolási díj, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,normatív 
lakásfenntartási támogatás önrésze -  többlet támogatás is járul a kötött felhasználású támogatásokkal. 

- kölcsönt a tárgyévben nem folyósítottunk, 
-  működési célú támogatás értékű kiadások és pénzeszköz átadások együttes teljesítési szintje 82,6 %, 
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- a működési tartalék előirányzatunk kiadási kerete 652 e Ft. 
Az önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozott működéssel összefüggő kiadások összesített 
teljesítési szintje 77 %. 
A működési bevételeinken belül az intézményi működési bevételek teljesítési szintje (az átütemezett 
piaccsarnok építéssel összefüggő visszaigényelhető ÁFA nélkül) 115 %. 
A túlteljesítés bérleti díj többlet bevételből származik. 
A sajátos működési bevételeink 76,4 %-ban teljesültek 2011. szeptember 30-ig (Helyi adók, SZJA, egyéb 
átengedett adók). 
Önkormányzati vagyon értékesítés nem volt a ¾ éves időszakban, így felhalmozási bevételt nem 
értünk el. 
A központi költségvetési támogatások teljesítési szintje 87,2 %-os. Az időarányos túlteljesítés részben a 
korábbiakban jelzett szociális ellátásokhoz kapcsolódó többlet kötött felhasználású támogatásokból ered, 
másrészt pedig a központosított előirányzatok között szereplő 100 %-os kiutalási szinten teljesült a nyári 
gyermekétkeztetés támogatása (4.029 e Ft). Az egyéb központi támogatások között szintén 100 %-ra 
teljesült a belvízzel összefüggő 3.455 e Ft-os támogatás és időarányosan teljesült a havi bérkompenzáció 
terve. 
A működési célú támogatás értékű bevételeink és átvett pénzeszközeink együttes, összesített teljesítési szintje 80 
%-os. 
Működési célú hitel felvételét nem terveztük és ilyen irányú hitel igénybevételére nem került sor. 
A biztonsági elemként rendelkezésre álló 11 millió forintos likvid-hitelkeretünk gyakorlatilag nem került 
megnyitásra. 
Az előző évi pénzmaradványunk felosztása működési részt nem érintett, így ebből adódó forrásfedezet 
igénybevételére nem került sor. 
Mint ahogy arra az előterjesztés első részében utaltunk, a községi szintű költségvetés időarányos, relatív 
alulteljesítését összességében az okozza, hogy amíg az (előirányzathoz kötődő) működési kiadási szint 77 
%-os, addig a felhalmozási, fejlesztési jellegű kiadások teljesítése csupán 7,2 %-os. 
A kiemelt nagy beruházások viszonylatában a közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk (Piaccsarnok építés, 
Polgármesteri Hivatal külső felújítása), de a tényleges kivitelezési munkálatok jelentős hányada csak 2012. 
évben kezdődnek el. A piaccsarnok építésére nem tudtunk szerződést kötni a nyertes kivitelezővel, mivel az MVH 
központi hatósága még nem hagyta jóvá az ésszerűsítésre és alapvetően költség csökkentésre irányuló 
módosítási kérelmünket. 
A Polgármesteri Hivatal felújítására a kivitelezői szerződést megkötöttük, a munkálatok elkezdődtek az 
időjárástó függően a jelentősebb munkanemek kivitelezése 2012. évre át húzódik. 
Mindkét kiemelt beruházást érintően rögzíthetjük, hogy pénzügyi teljesítésre csak 2012. II. negyedévében 
fog sor kerülni. Ez évben csupán néhány egyéb költségelem pénzügyi teljesítésére többek között a: 
végleges kiviteli tervek elkészítési díja, pályázat készítés és közbeszerzési szakértői díj kerül sor.. 
Természetesen ezen célkitűzések megvalósításához fejlesztési célú (támogatást megelőlegező, saját forrásrészt 
részben fedező rövid és hosszú-távú) hitelek felvételére sem került sor. A beruházásokhoz kapcsolódó pályázati 
támogatások lehívására és az ÁFA visszaigénylés elszámolására a (piaccsarnok építésére vonatkozóan) is 
csak 2012. évben nyílik lehetőség. 
A fentiekből adódóan fejlesztési célú hitelkamatokra sem fordítunk fejlesztési célú pénzügyi forrásokat ez 
évben. 
 
A tárgyévben realizált fejlesztési célú kiadások főbb elemei 2011. szeptember 30-ig a következők voltak: 
- Vagyoni értékű jogok beszerzése (programok stb.)    49 e Ft + ÁFA 
- Ingatlan vásárlás (II. telep)             2.400 e Ft 
- Piaccsarnok építéséhez kapcsolódó egyéb költségek          2.000 e Ft + ÁFA   
- Damjanich és Béla u. útburkolat érték megváltása          3.000 e Ft + ÁFA 
- Rendezvény sátor beszerzés             1.471 e Ft + ÁFA 
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás              388 e Ft + ÁFA 
  (motoros permetező, lap-vibrátor, aszfaltvágógép) 
- Fejlesztési jellegű támogatás értékű kiadás              268 e Ft  
 
A fentieken túl a Szent László Általános Iskola további felújítására irányuló pályázaton sajnos nem 
nyertünk támogatást, vélhetően a szűkös központi forráslehetőségek okán, így a pénzmaradványból erre a 
célra elkülönített saját forrás rész (3.420 e Ft), a Polgármesteri Hivatal külső felújításához előirányzott saját 
forrás rész jelentős hányada (kb. 5.000 e Ft) is tartalékolásra kerülhet az idei évben.  
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A fentiekben részletezett, átütemezendő és kiemelt beruházási előirányzatok együttes hatása 
megközelítően 125 millió forintot jelent mind a bevételi mind a kiadási oldalon a jelenlegi 
előirányzatokban. A IV. negyedéves időszakban ezeket az előirányzatokat rendezni (csökkenteni) fogjuk. 
A 2012. évi költségvetés eredeti előirányzataiban viszont javasolni fogjuk a szükséges, pontosított és a 
közbeszerzési eljárások eredményéhez igazított (kedvezőbb) előirányzatok újbóli leképezését. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
 
Csanytelek, 2011. november 05. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester            jegyző 
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…../2011. (XI…..) Ökt határozat 
 
 
Tárgy: a 2011. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása 
 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló ¾ éves tájékoztatót:   
 
Bevételi oldalon:  409.651 e Ft módosított előirányzat mellett, 
   233.794 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel, míg 
 
Kiadási oldalon:  409.651 e Ft módosított előirányzat mellett, 
   211.368 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel, és 
 

22.426 e Ft záró pénzkészlettel  
elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzati 
főcsoportok és intézmények szerinti részletezését a csatolt előterjesztés 1.)-2.) melléklete szerint 
hagyja jóvá.  

 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 

 
 

 
 

 
 
   
    
                       
     



 
 
1. melléklet …/… . (… . …)  önkormányzati határozat-tervezethez 
                                                                                                                      Bevételek alakulása községi szinten                                                                                          (ezer forintban) 

 
Sorszám 

A B C D E  F G 

Jogcím csoportok megnevezése 
(Előirányzat számlák) 

önkormányzati hivatal önkormányzat összesen 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. Működési bevételek:                                                              (91-92) 161489 162036  117672  161489 162036  117672  
1.1. Intézményi működési bevételek                                                  21576 22123  10800  21576 22123  10800  
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele             139913 139913  106872  139913 139913  106872  
1.2.1 Helyi adók 27600 27600  21869  27600 27600  21869  
1.2.2. SZJA 96717 96717  73215  96717 96717  73215  
1.2.3. Egyéb átengedett adók 14040 14040  11343  14040 14040  11343  
1.2.4. Egyéb sajátos bevételek 1556 1556  445  1556 1556  445  

2. 
Felhalmozási célú bevételek:                                                        
(93) 200 200    200 200    

3. 
Központi költségvetési támogatások:                                            
(94) 91721 99205  86544  91721 99205  86544  

3.1. Normatív támogatások                                           37169 37169  28137  37169 37169  28137  
3.2. Kötött felhasználású támogatások                         53893 53893  50415  53893 53893  50415  
3.3. Központosított előirányzatok                                   4029  4029    4029  4029  
3.4. Egyéb központi támogatások                                659 4114  3963  659 4114  3963  

4. 
Támogatás értékű (átvett) bevételek:                                             
(46) 68192 92065  19680  68192 92065  19680  

4.1. Működési célra átvett támogatás értékű bevétel     22897 24128  19680  22897 24128  19680  
4.2. Fejlesztési célra átvett támogatás értékű bevétel     45295 67937    45295 67937    
5. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:                         (47) 550 550  104  550 550  104  
5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről         500 500  74  500 500  74  
5.2. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                     50 50  30  50 50  30  

6. 
Kölcsönök visszatérítése:                                                           
(19/27) 100 100  2  100 100  2  

6.1. Működési kölcsöntörlesztések                                       2      2  
6.2 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések                           100 100    100 100    

7. 
Hitel felvételi előirányzat:                                                         
(43/45) 20645 43287    20645 43287    

7.1. Működési hitel felvételek             
7.1.1. Működési hitel előirányzata (forráshiány fedezet)                                  
7.1.2. Folyószála működési hitel (záró forgalmi egyenleg)                           
7.2 Fejlesztési célú hitel felvételek                                                  20645 43287    20645 43287    
7.2.1. Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel 20645 43287    20645 43287    

7.2.2. Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)                           
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1. melléklet a …/… . (… . …) önkormányzati határozat tervzethez 

 
Sorszám 

A B C D E  F G 

Jogcím csoportok megnevezése 
(Előirányzat számlák) 

önkormányzati hivatal önkormányzat összesen 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

8. 
Előző évi pénzmaradvány                                                            
(98)   12208  3203    12208  3203  

8.1. Működési célú pénzmaradvány              
8.2. Fejlesztési célú pénzmaradvány   12208  3203    12208  3203  
9. Előirányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+…..+8.) 342897  409651  227205 342897  409651  227205 
10. Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások     6589      6589  
11. Bevételek mindösszesen: (9.+10.) 342897  409651 233794  342897 409651  233794  
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2. melléklet a …/… . (… . …) önkormányzati határozat-tervezethez 
  Kiadások alakulása községi szinten   (ezer forintban) 

  
Sorszám: 

A B C D E  F G 

Jogcímcsoportok megnevezése 
önkormányzati hivatal  önkormányzat összesen 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1.  Személyi juttatások összesen                                                                    (51-52) 66325 67227  49122  66325 67227  49122  
1.1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai 37696 37696  28948  37696 37696  28948  
1.2 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai:  8529 8529  6801  8529 8529  6801  
1.3 Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai 17719 17719  11636  17719 17719  11636  
1.4 Külső személyi juttatások  2381 3283  1737  2381 3283  1737  
2. Munkaadókat terhelő járulék                                                                        (53) 21490 21709  16576  21490 21709  16576  
2.1 Nyugdíj és egészségügyi járulékok 20463 20682  15874  20463 20682  15874  
2.2 Munkaerő-piaci járulék 787 787  399  787 787  399  
2.3 Egészségügyi és táppénz hozzájárulás 240 240  303  240 240  303  
3. Dologi kiadások                                                                                       (54-56) 46102 49172  32972  46102 49172  32972  
3.1 Készlet beszerzések  6453 8150  5656  6453 8150  5656  
3.2 Szolgáltatások  28718 29477  20396  28718 29477  20396  
3.3 Különféle egyéb dologi kiadások 10931 11545  6920  10931 11545  6920  
4. Egyéb folyó kiadások                                                                                     (57) 4021 4541  1469  4021 4541  1469  
4.1 Munkáltató által fizetett SZJA 597 597  437  597 597  437  
4.2 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 1404 1404  834  1404 1404  834  
4.3 Kamatkiadások: 2020 2540    2020 2540    
4.3.1 Kamatkiadás működési célú hitel után:  500 500    500 500    
4.3.2 Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után: 1520 2040    1520 2040    
5. Szociálpolitikai ellátások, juttatások:                                                         (58) 63826 67855  58809  63826 67855  58809  
6. Kölcsönnyújtások: (19,27)             
6.1 Működési célú (szociális, temetési) kölcsön:             
6.2 Fejlesztési célú kölcsön nyújtás:             
7. Hitel törlesztések:                                                                                     (43/45) 7645 30287    7645 30287    
7.1 Működési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg:             
7.2 Fejlesztési célú  hiteltörlesztés: 7645 30287    7645 30287    
8. Fejlesztési, felhalmozási kiadások: 83763 115740  11035  83763 115740  11035  
8.1 Beruházások ÁFA-val 83763 87513  11035  83763 87513  11035  
8.2 Felújítások ÁFA-val    28227     28227    
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2. melléklet a …/… . (… . …) önkormányzati határozat-tervezethez 
Kiadások alakulása községi szinten 

(ezer forintban) 

  
Sorszám: 

A B C D E  F G 

Jogcímcsoportok megnevezése 
önkormányzati hivatal  önkormányzat összesen 

Eredeti előirányzat Módosított 
előirányzat Teljesítés Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

9. 
Támogatás értékű kiadások:                                                                       
(37) 46281 44744  33531  46281 44744  33531  

9.1 Működési célú támogatás értékű kiadások  45512 40555  33263  45512 40555  33263  
9.2 Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások:  769  4189 268  769 4189  268  

10. 
Végleges pénzeszköz átadások                                     
(38) 3244  3244 2689  3244 3244  2689  

3 Működési célú végleges pénzeszköz átadások: 2944  2944 2689  2944 2944  2689  
10.2 Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások:  300  300   300 300    

11. 
Tartalékok                                                                                                      
(59) 200  5132   200 5132    

11.1 Működési tartalékok  200  652   200 652    
11.2 Fejlesztési célú tartalék    4480     4480    

12. 
Előirányzathoz kötött kiadások összesen: 
(1.+…..+11.) 342897  409651 206203  342897 409651  206203  

13. 
Transzfer kiadások és pénzmaradvány 
korrekciós elszámolások     5165      5165  

14. Kiadás mindösszesen: (12.+13.) 342897  409651 211368  342897 409651  211368  
14.1 működési jellegű kiadások 248900  252615 200065  248900 252615  200065  
14.2. fejlesztési jellegű kiadások: 93997  157036 11303  93997 157036  11303  
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