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A 2. napirendi ponthoz 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy:  Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2011. 

III. negyedévi  helyzete  
 
Ülés időpontja: 2011. november 30  
 
Előterjesztő:  a polgármester  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése 
alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről 
november 30-ig tájékoztatja a képviselő-testületet, választás évében december 15. napjáig. 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 három negyedéves 
tájékoztatóját. 
 
Költségvetési előirányzatok alakulása 
 
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletét 228.855 E forint bevételi, és 274.231 
kiadási főösszeggel és 45.376 E Ft hiánnyal alkotta meg.  
Az év folyamán költségvetési rendeletünket kettő alkalommal módosítottuk. A második 
módosítást követően az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 275.343 E forint, a hiány 
összege 34.647 E forintra módosult. A hiány az első módosításhoz viszonyított növekedését 
magyarázza a normatíva igénylés és lemondás különbözete, azaz -598 E Ft, amely igénylés és 
lemondás a Gondozási Központot érintő változás.  
 
Bevételek alakulása 
 
Az önkormányzat a működési bevételeket összességében 82,7 %-ra teljesítette. Ezen belül az 
egyes bevételek többségében arányosan alakultak.  
 
Plusz bevételünk az ÖNHIKI összege, amely 14.100 E Ft. Ebben az évben ez egyösszegű 
bevétel Önkormányzatunk számára, szemben a tavalyi kétösszegű folyósítással. Az iparűzési 
adónál a teljesítés százaléka 93,23 %, tehát a tervezettnél nagyobb ütemű a teljesítés, 
melynek oka, hogy az alanyok az előző években felhalmozott tartozásaikat teljesítették. 
Túlteljesítés mutatkozik a gépjárműadó tekintetében (130,24 %), melynek szintén az előző 
években felhalmozott tartozások teljesítése az oka.  
 
Az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi sor arányos %-t mutat, hiszen ez a 
bevétel meghatározott ütemben teljesül.  
A normatív kötött felhasználású támogatások tartalmazzák a rendszeres ellátásokra 
igényelhető 90%-os támogatást, valamint a közcélú foglalkoztatásra igényelhető összegeket. 
Ezeknél a támogatásoknál lehetőség van a következő havi kifizetéshez előleg igénylésére is.  
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A támogatásértékű működési bevételek teljesítését részletezve az alábbi felsorolás 
tartalmazza: 

- mezőőri szolgálat működésével kapcsolatos átvett pénzeszköz:  250 E Ft.  
- közhasznúak foglalkoztatása:      6.705 E Ft.  
- mozgáskorlátozottak támogatása jogcímen:     1.026 E Ft.  
- gyermekvédelmi támogatásra      1.247 E Ft.  
- pályakezdők támogatására       642 E Ft.  
- településőr foglalkoztatására       280 E Ft.   

Mindösszesen:        10.150 E Ft.  
  
A támogatásértékű felhalmozási bevételeinket 2011. szeptember 30-ig részletezve az alábbi 
felsorolás tartalmazza:  

- napkollektor pályázat:       4.009 E Ft.  
- komposztálóláda pályázat:      2.488 E Ft.  
- Hosszúpályi ÁFA:       7.000 E Ft.  
- Monostorpályi alapítvány:      200 E Ft.  

Összesen:        13.697 E Ft. 
 
Ingatlanok eladása három-negyedéves szinten nem történt, ez is csak később fog mutatkozni 
a költségvetésben.  
 
Kiadások alakulása 
 
A működési kiadások teljesítése 77,70 %-os volt önkormányzati szinten. Az előirányzatok 
teljesítése a dologi kiadásoknál, a szociálpolitikai juttatások teljesítés százaléka 
61,83 % és 72,91 %. A teljesítés időarányosnak mondható. A hivatal és a részben önálló 
intézmények is igyekeztek betartani a szigorú takarékosság elvét. A személyi juttatások és 
járulékok teljesítési szintje az időszaknak megfelelően arányosan alakult (73,05 %). 
A működési kiadásokat tételesen az önkormányzat mérlege, valamint a mellékletek 
tartalmazzák.   
 
A felhalmozási kiadások tekintetében túlteljesítés figyelhető meg. Ezen összeg 30.531 E Ft, 
amely tartalmazza az alábbi beruházásokat: ÖNO felújítása (2.914 E Ft), napkollektor (ÖNO 
6.703 E Ft, iskola 12.163 E Ft.), számítógépek karbantartása és programok vásárlása (448 E 
Ft), komposztálóláda (2.484 E Ft.), hőszivattyú vásárlása (5.350 E Ft.), fűkasza vásárlása (219 
E Ft.), napelem park pályázati díja (250 E Ft.)  
Egyéb felhalmozási kiadás összege 1.224 E Ft, ami az iskola ablak- és nyílászáró cseréjének 
1.173 E Ft.-os önrészéből és a Vízi közmű Társaságnak átutalt 50 E Ft. összegekből tevődik 
össze.  
 
A felhalmozási hitel felvételére nem került sor. Működési célú folyószámlahitel igénybevétele 
csak technikai okok miatt került felhasználásra.   
 
A működési többlet az 1. számú melléklet tartalmazza, amely 35.488 E Ft-ban mutatkozik 
(teljesítési adatok), ami magyarázható azzal, hogy az ÖNHIKI bevétel már megérkezett teljes 
összegben, valamint az adóból befolyt összeg magasabb volt, mint a betervezett.   
 
A működési célú pénzmaradvány igénybevétele 100%-os szinten van és ez az előző évi 
ÖNHIKI visszafizetésére lett felhasználva, melynek összege 2.906 E Ft. 
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Tisztelt Képviselő-testület az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról a fentiek 
szerint kívántam tájékoztatni Önöket. 
 
Monostorpályi, 2011. november 23.  
                                                                                                             Szabó József  
                                                                                                             polgármester 


