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ELŐTERJESZTÉS 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. novemberi ülésére 

 
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetés ¾  éves végrehajtásáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a keretszámok meghatározásánál elkülönítésre kerültek az 
önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzatok és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 
működésével összefüggő keretszámok.  
Ennek megfelelően az önkormányzat tárgyévi költségvetése ¾ éves végrehajtásával kapcsolatos tájékoztató 
is ilyen formában készül: 
 
Kiemelt és lényeges változás az I. félévhez viszonyítottan, hogy 2013. július 1.-jétől az új társulás (Alsó- 
Tisza-menti Önkormányzati Társulás) feladatellátásához kapcsolódó II. félévi költségvetési támogatásainak 
lehívására az székhely település, vagyis Csanytelek Község Önkormányzata jogosult az ide vonatkozó 
jogszabályi előírások szerint. Ebből eredően a ¾ éves tájékoztató önkormányzati, illetve községi szintű 
adataiban szerepel a társulási feladat ellátást szolgáló állami támogatások köre a bevételek között. 
Ugyanilyen nagyságrendű forrásátadás - támogatás értékű kiadásként – pedig a kiadások között szerepel.  
Ez a forráskeret az ellátandó feladatok tekintetében összességében 80.427.098.-Ft, mely korrigálásra került 
az időszakos normatíva többletekkel és lemondásokkal, melynek egyenlege – 1.260.104.-Ft. A fenti 
változások a módosított előirányzatok között rögzítésre kerültek, mint Kormányzati hatáskörű előirányzat 
módosítások. 
 
Csanytelek Község Önkormányzata költségvetésének I.-III. negyedéves alakulása: 
Az önkormányzat tárgyévi (módosított) költségvetésének bevételi illetve kiadási főösszege, mint módosított 
előirányzat 450.570.706.- Ft. 
Az önkormányzat 2013. szeptember 30-ig az éves bevételi tervét 61.8 %-os szinten teljesítette 
278.595.287.- Ft-os összeggel.  
A kiemelt előirányzat csoportok szerinti bevételek alakulása a következő: 

- Intézményi működési bevételek összege 42.104.818.- Ft (80.8 %). Az alap működési bevételek 
teljesítési szintje kedvezően alakul,  viszont a szennyvíz beruházási projektünk megvalósításához 
kapcsolódóan tervezett 16 millió forintos visszaigényelhető ÁFA rész (éves szinten) a 
legoptimálisabb esetben is csak a tárgyév végén számolható el. 

- Felhalmozási bevételt (tárgyi eszközök és egyéb vagyonelem értékesítést) szeptember 30.-ig nem 
realizáltunk. (Tervszám éves szinten minimális: 200.000.- Ft)  

- Központi költségvetési támogatásokból származó források: 
A működési feladatokhoz kapcsolódó közvetlen önkormányzati állami támogatások éves 
előirányzata 148.856.712.-Ft. Tárgyéve szeptember 30.-ig ezen bevételeink tényleges összege: 
104.819.139.-Ft. A tervteljesítési szint 70.4 %. Fejlesztési célú állami támogatás (EU önerő 
támogatás szennyvízprojekt előkészítéshez) 1.970.240.-Ft volt, mely év végéig várhatóan kiegészül a 
tervezett 2.440.800.-Ft-os összegre. Az önkormányzati társulás (Atmöt) II. félévi működési célú 
állami támogatása a III. negyedévben 38.670.393.-Ft volt. Ez a forráskeret időarányosan került 
leosztásra. 

- Támogatás értékű bevételek:  
Az éves 98.479.601.-Ft-os előirányzatból a III. negyedév végére 62.729.458.-Ft-ot realizáltunk. A 
IV. negyedévben jelentősebb összegű támogatást tudunk még leigényelni a Startmunkaprogram 
keretében, így várhatóan év végéig teljesíteni tudjuk a tervezett bevételi forrásokat. 

-     Pénzeszköz átvételek (államháztartáson kívüli forrásból): 

  



Nagyságrendje nem jelentős. Az éves terv adat 250 E Ft. Az első ¾ évben 149 E Ft bevétel 
teljesült.  
Hitel felvételek: A beszámolási időszakban hitel felvételre nem került sor. Az éves előirányzat 42.947.- E 
Ft, melyből 3.500.- E Ft-ot a játszótér kialakítás támogatás előfinanszírozásaként határozott meg a 
Képviselő-testület, míg a fennmaradó 39.447 E Ft a szennyvíz program megvalósításához 
kapcsolódó 2013. évi (30 %-os) hányad saját forrás keretének előirányzata. A játszótér kialakítását 
hitel felvétele nélkül is meg tudtuk előlegezni. A szennyvíz beruházás saját forrás részét viszont 
külön pályázat keretében próbáljuk meg kiváltani (BM-EU önerő kiváltó program). A pályázat 
jelenleg bírálati szakaszban van. 
Az előző évi pénzmaradvány éves forráskerete az önkormányzatnál 26.183 E Ft volt, melyet  a 
Képviselő-testület külön határozatban osztott fel működési és fejlesztési célokra valamint tartalék 
keretre. A fenti forráskeretből szeptember 30.-ig összesen 3.380 E Ft került igénybe vételre. A 
komoly nagyságrendet képviselő előző évi pénzmaradvány (likviditásilag) nagymértékben segítette a tárgyévi 
stabil pénzügyi helyzetet és a  gazdálkodás biztonságát. Az út korszerűsítési programra elkülönített 
forráskeret megfelelő pályázati kiírás hiányában ez évben már nem kerül felhasználásra. 

 
Kiadások ¾ évi alakulása az önkormányzatnál: 

- Bérköltségek éves előirányzata 55.890 E Ft, mely a teljes közfoglalkoztatáshoz (START 
munkaprogram) kapcsolódó évközi beépülő keretet is magába foglalja. Szeptember 30-ig 32.976 E 
Ft került felhasználásra (60 %). Az időarányos megtakarítás abból ered, hogy a START 
munkaprogram nagyobbik hányada bérköltsége (és kapcsolódó járulékok) tekintetében a II. félévre 
esik. 

- Munkaadókat terhelő járulékok: A teljesítés szeptember 30-ig 5.240 E Ft (60 %). A járuléktömeg 
felhasználása a bértömeggel arányos. 

- Dologi kiadások: (készlet beszerzések, szolgáltatások, egyéb dologi költségek):  
Az éves módosított előirányzat 42.266 E Ft, melyből időarányosan 27.733 E Ft került 
felhasználásra (65.6 %).  
Szociálpolitikai ellátások: A tárgyévi előirányzat 5.610 E Ft 87.4 %-a került felhasználásra 
szeptember 30.-ig. Az önkormányzat képviselő-testülete  felügyelete alá tartozó Csanyteleki 
Polgármesteri Hivatalhoz rendelt, kizárólag működési jellegű feladatok finanszírozására éves 
szinten 125.203 E Ft-ot különített el. Ez csökkentésre került az iskolai étkeztetés normatíva 
lemondásával (510 E Ft). Szeptember 30.-ig a keret 68.4 %-a került kiutalásra. Az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás II. félévi működéséhez rendelt 79.167.- E Ft-os keretből szeptember 30.-
ig 33.037.- E Ft került átutalásra működési célú támogatás értékű kiadásként az érintett 
tagintézmények kiadásainak fedezetére. 
Működési célú támogatásértékű kiadásként kerülnek elszámolásra a társulási tagdíjak, a könyvtár 
működtetésével kapcsolatos egyes kiadásokra a Megyei Somogyi Könyvtár részére biztosítandó 
támogatások, a társulásba integrált Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda önkormányzati kiegészítő 
támogatása. Szeptember 30.-ig  az éves előirányzat (7.646 E Ft) 54.3 %-a került felhasználásra. 

- Működési célú pénzeszköz átadások között kerül elszámolásra az egészségügyi alapellátást biztosító 
háziorvosi, -fogorvosi és Központi Orvosi Ügyeleti feladatok finanszírozását biztosító 
forráskeretek átadása és a helyben működő civil szervezetek alapvető működését segítő 
támogatások kiutalása. Az ezen jogcímen előirányzott éves keret 12.807 E Ft. Ebből a ¾ éves 
tényleges felhasználás 7.472 E Ft. (58.3 %)  

- Működési célú hitel törlesztést nem terveztünk a tárgyévre, hiszen ilyen jellegű hitel felvételre sem 
került sor. 

- Működési tartalékra 200 E Ft került elkülönítésre, melyből felhasználás szintén nem történt. 
- Fejlesztési, felhalmozási jellegű kiadások között közvetlen önkormányzati beruházásokra 

szeptember 30.-ig 14.820 E Ft került felhasználásra. Az éves keretszámokat és a ¾ évig teljesített 
beruházási költségeket a határozati javaslat 3. melléklete tartalmazza. Szeptember 30.-ig a tárgyévre 
tervezett kiadások csupán 15,4 %-a került felhasználásra. Ennek okai a következők:  
a) támogatást nyert a KEOP program keretében az önkormányzat a település szennyvízhálózatának 

és tisztító művének kiépítésére (megvalósítási szakasz) benyújtott pályázaton. A tárgyévre tervezett 
rész (30 %) saját erő fedezetére elkülönített (hitel felvételből tervezett) forrás felhasználás – 
mint a pályázathoz kötelezően elkülönítendő előirányzat rész – vélhetően kiváltható lesz egyéb 
pályázatok keretében.  A kivitelezés csak azon közbeszerzési eljárás után kezdődhet meg 
melynek dokumentációs anyagát a Közreműködő Szervezet és a NFÜ illetékes szervei több 
lépcsőben ellenőrizték és hagyták jóvá. Tényleges kivitelezési munkákra 2014. év elején kerül 
sor, kifizetési kötelezettségünk is csak ekkor keletkezik, 

b) a START- munkaprogramhoz kapcsolódó beruházások, munkagép beszerzések jelentős hányada 
tárgyév október és november hónapjában kerül teljesítésre, 



c) a tárgyévi útépítési programunkra a pénzmaradványból elkülönített (19.000 E Ft) forráskeret 
felhasználása nem történt meg, ugyanis  a tárgyévben olyan pályázat kiírására nem kerül sor, 
melyen indulni tudtunk volna a tervezett útszakaszok szilárd burkolatú kiépítésére. A 
forráskeret tartalékba helyezése indokolt. 

 
Fejlesztési célú támogatás értékű kiadásként 8.358 E Ft-ot terveztünk a tárgyévben, melyből 3.937 E Ft-ot 
fizettünk ki a Baross Gábor u. 2. sz alatti épület teljeskörű felújításához (DAOP-4.1.3 program) saját erő részként. A 
Csongrád Város Önkormányzatával közös „ivóvízminőség- javítás” fejlesztési pályázat bírálati szakasza 
elhúzódott. A projekt támogatást nyert, de a megvalósítás 2014. évre húzódik át, így a saját forrás átadására 
is a jövő évben kerülhet sor. 
Fejlesztési célú pénzeszköz átadásként tervezett 200 E Ft-os lakás támogatás nem került felhasználásra a 
beszámolás időszakában. 
Fejlesztési célú hitel törlesztés és ehhez kapcsolódó kamat kifizetés szintén nem történt az szeptember 30.-
ig. A játszótér kialakítás költségeit az önkormányzat hitelfelvétel nélkül megelőlegezte, a szennyvizes projekt 
megvalósítás viszont 2014. évre húzódik át. Az eredeti előirányzatként tervezett 200 E Ft-os fejlesztési 
tartalék keret az előző évi pénzmaradványból (+ 2.415 E Ft) került kiegészítésre így az ilyen célú tartalék 
keret előirányzat jelenleg 2.615 E Ft. 
Függő, átfutó, kiegyenlítő és pénzmaradvány korrekciós elszámolásokkal (tartalék elszámolások előző évről) 
korrigált halmozott pénzforgalmi kiadások záró összege 226.823 E Ft. Ez az éves előirányzat 50,34 %-a. 
Az önkormányzaton belül a működéshez kapcsolódó kiadások teljesítési szintje 59.7 %-os. A jelentős 
időarányos megtakarítás a fejlesztési és felhalmozási jellegű kiadások területén jelentkezik, melynek oka, 
hogy  jelentős költségkihatású önkormányzati beruházások 2014. évre húzódnak át.  
Az önkormányzati záró pénzkészlet állománya 2013. 09. 30.-án 51.773 E Ft volt. 
 
A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének ¾ évi alakulása: 
 
A Hivatal bevételi forráselemei jelentősen szűkebb körűek mint az önkormányzati bevételi források köre.  
Az éves szinten  tervezett működési bevételek (3.854 E Ft) területén szeptember 30.-ig 2.443 E Ft (63.4 %) 
került realizálásra. A 2012. évről áthúzódó közfoglalkoztatáshoz 180 E Ft-ot kapott a Hivatal a Munkaügyi 
Központtól. 
Az önkormányzattól irányító, felügyeleti szervi támogatásként 85.368 E Ft került átvételre a Hivatalhoz 
rendelt működési feladatok finanszírozására. Ez az forráskeret az éves előirányzat 68.5 %-a. 
Az előző évi pénzmaradvány keretből (936 E Ft) 2013. szeptember végéig 441 E Ft került igénybe vételre a 
Képviselő-testület külön határozatával jóváhagyott működési többletköltségekre. 
A függő, átfutó, kiegyenlítő és tartalék elszámolási korrekciós tételek  bevétele összesen 361 E Ft. 
A ¾ éves halmozott pénzforgalmi összbevétel a Polgármesteri Hivatalnál 88.793 E Ft. Teljesítési szint 
68.5%. 
 
Kiadások alakulása a Csanyteleki Polgármesteri Hivatalnál 2013. szeptember 30.-ig:  
 
A személyi juttatásokra (bértömeg) 31.925 E Ft került felhasználásra. (77.8 %. 
A bérhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra az éves előirányzat 73.7 %-a került felhasználásra 
7.852 E Ft összeggel. A dologi kiadások területén a teljesítési szint 56.5 %-os (17.567 E Ft). Ebből 
készletbeszerzésekre 1.627 E Ft, szolgáltatásokra 12.440 E Ft, míg egyéb dologi költségekre 3.500 E Ft 
került felhasználásra. 
Az egyéb folyó kiadásokon belül a munkáltató által fizetett SZJA címén 667 E Ft, míg adók díjak és egyéb 
befizetések jogcímen 332 E Ft került felhasználásra. Ezen kiemelt előirányzat csoport ¾ éves  felhasználási 
szintje 76.5 %-os. 
Szociálpolitikai ellátásokra juttatásokra az éves terv 65.5 %-a, összesen 29.785 E Ft került felhasználásra 
pénzbeli illetve természetben juttatásként.  
A Polgármesteri Hivatal 100 E Ft-os működési tartaléka  igénybevételére nem került sor. 
A függő, átfutó, kiegyenlítő és pénzmaradvány korrekciós elszámolások kiadási szintje 381 E Ft. 
Az Intézményi szintű összkiadás szeptember 30.-ig a fentiek szerinti kiemelt előirányzat csoportokból 
származóan 88.519 E Ft. (68,3 %) 
A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal tárgyévi működését nem veszélyeztette különösebb körülmény, a forráskeretek 
felhasználása tekintetében komolyabb likviditási nehézségek nem adódtak.  
A Hivatal 2013. június 30-i záró készpénz állománya 274 E Ft. (bank és pénztár számlák egyenlege) 
 
 
 

 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az előterjesztésben részletezettek és a határozati javaslathoz csatolt 1.-5. mellékleteiben kiemelt 
előirányzatonként és azon belül főbb jogcímenként önkormányzati és Hivatali bontásban, a 6.-7. 
mellékletben a községi szintre összesített adatok kerülnek bemutatásra. 
Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2013. november 19. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester            jegyző 
 
 
 
……/2013. (XI. 29) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Önkormányzat módosított 2013. évi költségvetésének 3/4. éves végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása 

 
Határozati javaslat 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi módosított 

költségvetése ¾  végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt: 
bevételi oldalon  450.570706.- Ft módosított előirányzat mellett, 
     278.595.287.- halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (61.8 %) míg 
kiadási oldalon    450.570.706.- Ft módosított előirányzat mellett,  
     226.822.631.- Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (50.3 %) 
a csatolt 1.-3. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 

2.) A Képviselő-testület a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetése ¾ évi 
végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt: 
bevételi oldalon  129.662.845.- Ft módosított előirányzat mellett, 
        88.793.264.- Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (68.5 %) míg 
kiadási oldalon    129.662.845.- Ft módosított előirányzat mellett, 
         88.519.210.- Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (68,3 %) 
a csatolt 4.-5. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 

3.) A Képviselő-testület a 2013. évi községi szintű költségvetés kiemelt előirányzatok szerinti ¾ 
éves alakulását bevételi és kiadási oldalon a csatolt 6.-7. mellékletekben részletezettek 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 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


