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Könyvvizsgálói  vélemény
Csanytelek  Község  Képvisel   Testülete  részére.

2012 évi költségvetés I. félévi teljesítésér l szóló tájékoztatásról.

Tisztelt Képvisel  Testület  !

Csanytelek   Község  Önkormányzata   6647 Csanytelek  Volentér János tér. 2.
2012 évi költségvetésének 2012 I.  félévi  teljesítésér l szóló tájékoztatót felülvizsgáltam.
Az államháztartásról szóló  2011 évi CXCV törvény 87§(1) bek.  foglaltak szerint: "A polgármester az

önkormányzat gazdálkodásának féléves  helyzetér l a tájékoztatja a képvisel -testületet. A tájékoztató
tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési el irányzatának id arányos alakulását, a tartalék felhasz-
nálását, a hiány (többlet) összegének, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alaku-
lását." A tájékoztatást szeptember  15-ig kell el terjeszteni, melynek a    Polgármester 2012 szeptember
7-ig   eleget tett.
Az elkészített tájékoztató szerkezetében, tartalmában megfelel a hivatkozott törvény követelményeinek,
továbbá a költségvetési  szervek    tervezésének, gazdálkodásának rendszerér l szóló, módosított
368/2011 Kormány rendelet el írásainak. A tájékoztató az Önkormányzat  2012  évi költségvetésér l szó-
ló 3 /2012( II.10) Önk. sz. rendeletben szerepl  eredeti el irányzattal, a félévben utolsóként  .../2012 (09
15)Önk. r.módosított el irányzattal összehasonlítható módon került összeállításra.  A teljesítési adatok az
intézmények által készített jelentéseken, valamint az Önkormányzat  2012 I. féléves pénzügyi   beszámo-
lóján, pénzforgalom egyeztetésén  alapulnak
A teljesítési adatok, az Önkormányzat  2012 I félévi pénzügyi   beszámolóján, pénzforgalom
egyeztetésén  alapulnak.
Bevételi el irányzatok  alakulása:
Eredeti el irányzat:            356.689 eFt
Módosított el irányzat:      404.323 eFt
Bevételek teljesülése  211.746 eFt,    52,4%

A m ködési bevételek jogcímenként id arányosak, teljesítésük 46,5 %.  Az Önkor-
mányzat sajátos m ködési bevételei 50,3% - ban teljesültek, ebb l a  helyi adók teljesü-
lése 48,3%, az ipar zési adó  bevétele 48,9%-ban alakult A központi  költségvetési
támogatások 65,4%-ban,  támogatásérték  bevételek teljesülése 28,5 %.  M ködési
hiánnyal nem számoltak a költségvetésben. A jelent s  pénzmaradvány  33288eFt fej-
lesztési célokat szolgál, a Képvisel  Testület  döntése szerint beforgattak  15258eFt-ot.
A  hitelek  alakulása: A m ködéshez hitelt nem terveztek, hitelt  nem vettek igénybe.
Kiadási  el irányzatok alakulása:
Kiadások teljesülése:     197031 eFt   48,7 %
A  m ködési célú  kiadások  51,3 %-ban, a felhalmozási  kiadások  29,4 %-ban  teljesültek. A
kiemelt el irányzatok teljesítése, az intézmények  kiadásai teljesülése   arányos.
A  szöveges indoklás elemzi, az  el irányzatokat  és a teljesítésüket.
A saját  t ke:  481580eFt, mely az eszköz –forrás  f összeg:  492350eFt  97,8%-a.
Mérleg szerinti  tartalék:  8481eFt.
Az Önkormányzat 2012 I .félévét  bevételi többlettel zárta1 14715eFt. ez  többlet egyez  a pénzkészlet-
tel.
Az Önkormányzat I féléves adatszolgáltatásának eleget tett határid re a MÁK felé,   a  mérlegjelentés-
ben   az Önkormányzat eszköz – forrás állományáról kell adatot adni, valamint   I féléves  pénzforgalmi
jelentés  az alapja  a jelen tájékoztatásnak..
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Összefoglalva:
Az Önkormányzat  pénzügyi helyzete   2012 I. félévben is  konszolidált.  kiegyensúlyo-
zott volt.  Fizetési kötelezettségeinek  maradéktalanul eleget tett.
Az el  évek  struktúra változtatása  meghozta  a kívánt  eredményt likviditást illet en.
Rendelkezik tartalékkal, a pályázatokhoz  saját  er vel / saját  forrás,  hitelkeret/, biz-
tonsággal pályázhat a község  fejl dését  szem-el tt  tartva.
Az Önkormányzat lehet ségein  belül  nem kötelez   feladatokat is  ellát.

Az Önkormányzat 2012 I féléves  gazdálkodása  példaszer , pontos, átlátható, a
költségvetési egyensúlyt biztosító,  adósság nélküli  a  gazdálkodás.

Megállapítható, hogy  a  2012  I. féléves tájékoztató  a jogszabályi el írásoknak meg-
felel en tartalmazza az Önkormányzat  2012 I féléves költségvetésének teljesülését.

Tisztelt  Képvisel  Testület!
 Az el terjesztés  testületi   tárgyalásra  alkalmas.

Csanytelek,  2012  szeptember 7.
 Varga Jánosné
  okleveles könyvvizsgáló
 Kam. tags. sz.: 002237


