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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése 
alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 
szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatatónak tartalmaznia kell a 
helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék 
felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat 
költségvetésének alakulását. 
E törvényi előírásnak megfelelően terjesztem Önök elé önkormányzatunk első féléves 
tájékoztatóját. 
 
Költségvetési előirányzatok alakulása 
 
A   Képviselő-testület a 2011 . évi költségvetési rendeletét  228.855 ezer forint bevételi, 
274.231 ezer forint kiadási főösszeggel és 45.376 ezer forint hiánnyal alkotta meg.  
Az év folyamán költségvetési rendeletünket két alkalommal módosítottuk. A módosítás 
következtében a bevétel  és a  kiadás  főösszeg nem változott. A főösszeg a jelenlegi rendelet-
módosítás során változik.   
A féléves beszámolóban a módosított előirányzat adataiba beépítésre kerültek a központi 
költségvetési előirányzat módosítások amelyek a mostani rendelet módosításnál beépítésre és 
részletezésre kerülnek. 
Az  előirányzat módosítás következtében önkormányzati szinten 1.782 eFt-tal nőttek a 
működési bevételeink előirányzata, az ÖNHIKI támogatásra 14.100 E Ft-ot kaptunk. A 
részletes előirányzat változásokat a rendelet-módosítás előterjesztése tartalmazza. A féléves 
beszámoló elfogadásának időpontjában már ismeretes a pályázati igény elfogadásának 
eredménye, amely 14.100 eFt. Az utalás már megtörtént, de az a félév után volt, így a 
teljesítés még nem szerepel a táblák között.  
 
Az előző évi központi költségvetési támogatások visszatérülése előirányzata 664 eFt-tal nőtt, 
mivel a 2010. évi beszámoló eredményeként még 2010. évre erre a támogatásra jogosultak 
voltunk. Létszám normatíva alapján ennyi plusz normatív támogatásra voltunk jogosultak.  
A fenti első félévig megvalósult előirányzat  változások eredménye képen a működési 
hiányunk 11.328 eFt-tal  csökkent, amely pozitív változásnak könyvelhető el. Így a mostani 
előirányzat a hiány szintjén 34.048 E Ft. Ez a költséghatékony és takarékos gazdálkodásnak 
tudható be.  
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A kiadási előirányzatoknál a személyi juttatások előirányzata változott, 305 eFt-tal nőtt, a 
munkaadói járulékok előirányzata 78 eFt-tal nőtt, a dologi  kiadás  előirányzata   szintén nőtt 
1.399 eFt-tal (nyári gyermekétkeztetésre kapott), a szociálpolitikai juttatások  előirányzata 
nem változott. 
 
Bevételek alakulása 
 
Az önkormányzat a működési bevételeket összességében 48,63 %-ra teljesítette. A 
felhalmozási bevételek 10 %-ban teljesültek. A felhalmozási bevételek teljesítés adatának 
alacsony %-a azzal magyarázható, hogy a beruházásokra tervezett támogatásértékű bevételek 
az I. félévben nem teljesültek, és a pályázatok elbírálása folyamatban van. A beruházások a II. 
félévben fognak elkezdődni.  
 
Az intézményi  működési  bevételek  teljesítése  az  ez időszakban  arányosan  elvárhatóan 
67,38 %-t mutat. 
 
Az önkormányzatok sajátos működési bevételei összességében  elfogadható a tervezetnek. A   
helyi adó bevételek 58,57%-ot mutatnak, ami jónak mondható.  
A magánszemélyek kommunális adó bevétele 59,4 %-s, a pótlékok, bírságok bevétele 44,2%-
ot mutat, amely 132 E forintot jelent.  
Az átengedett központi adók  bevételei 53,42% %-os (43,073 E Ft). Ezen belül a gépjárműadó 
bevételünk 59,2 %-ban teljesült (5,920 E Ft), a termőföld bérbeadásából származó személyi 
jövedelemadó bevételünk 161,31 %-ot mutat, ami 200 E Ft helyett 323 E Ft folyt be.  
 
 
A működési célú támogatásértékű bevételek teljesítése összesen 55,81 %-os az időszak végén. 
A  teljesítés időarányosnak mondható. A  felhalmozási célú támogatásértékű bevételeink I. 
félévben 200 E Ft volt (Gondozási Központ winmenza programja). 
 
A költségvetési támogatás teljesítése összesen 50,01 %-ra alakult. Ezen belül a normatív 
támogatások 64,99 %, a  központi ütemezésnek köszönhetően időarányosan kerülnek utalásra. 
A központosított előirányzatok bevételei 100 %-os, ennél a típusú bevételnél általában 
egyensúlyban van az előirányzat központi módosítása és a pénzbeli teljesítés. 
A normatív kötött felhasználású támogatások tartalmazzák a rendszeres ellátásokra 
igényelhető 90, 95 %-os támogatást, valamint a közcélú foglalkoztatásra igényelhető 
összegeket. Ezeknél a támogatásoknál lehetőség van a következő havi kifizetéshez előleg 
igénylésére is. 
A teljesítés a teljes költségvetési évre tervezett előirányzat 62,23 %-át mutatja. 
 
 
 
Kiadások alakulása 
 
A működési kiadások teljesítése 44,61 %-os volt önkormányzati szinten. Az előirányzatok 
teljesítése szinte minden tételnél némileg elmarad a tervezett előirányzat időarányosan 
elfogadható szintjétől. 
Személyi juttatás ei. teljesítése: 47,12 % 
Munkaadót terh. járulékok ei. telj.: 45,66% 
Dologi kiadások ei. teljesítése:  64,31% 
Szociálpolitikai juttatások:  48,67 % 
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Műk. célú támogatások, kölcsönök: 24,23% 
A dologi kiadások és műk. c. támogatások teljesítés adatából tükröződik a takarékoskodás 
elve, a személyi juttatásoknál és járulékoknál a tervezésnél is szigorúan csak a ténylegesen 
felmerülő kiadások kerültek tervezésre és ezen előirányzatokból az időarányosan jogosan 
felmerülő kiadások kerültek kifizetésre. 
 
A felhalmozási kiadások teljesítési százaléka 23,21 % volt az időszak végén. Az alacsony 
teljesítési százalék, egyrészt a felhalmozási bevételek alacsony teljesítésénél leírtakból 
adódik. Felhalmozási bevételünk csökkent 6.000 E Ft-tal, mivel a kommunális adó 
bevételünket már működési bevételként könyvelhetjük le.  
 
 A pénzügyi helyzet általános értékelése 
 
Szerencsére és a költséghatékony gazdálkodásnak köszönhetően eddig jónak mondható, 
viszont a mai napig is „harcolunk” a Hosszúpályi Önkormányzattal, mivel az 
intézményfenntartói társulásba bevitt (átutalt) pénzeszközök százaléka nagyon alul marad a 
tervezettnél. Az önkormányzat viszont eddig sem kért több összeget Monostorpályitól havi 
1,8 Millió forintnál. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor érthetetlen a tavalyi év során átutalt 
közel 50 Millió forint.  
 
Általános tartalék nem került felhasználásra. 
 
Tisztelt Képviselő-testület az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról a fentiek szerint 
kívántam tájékoztatni Önöket és kérem, hogy az alábbi határozat tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
1.) Monostorpályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2011. I. 
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
2.) Jóváhagyja azt, hogy az elfogadott 2011. I. félévi beszámolóban szereplő módosított 
előirányzat főösszege a rendelet-módosítással jóváhagyott összeg.  
 
Monostorpályi 2011. szeptember 7.  
 
 
 
                                                                                                      Szabó József  
                                                                                                      polgármester 


