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ELŐTERJESZTÉS 
 
Tárgy:  Monostorpályi Község Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2013. 

I. félévi helyzete  
 
Ülés időpontja: 2013. szeptember 13.  
 
Előterjesztő:  Szabó József polgármester  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az államháztartásról szóló módosított 2011. Évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése 
alapján: 87. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 
15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-
testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok 
és a költségvetési egyenleg alakulását. 
 
E törvényi előírásnak megfelelően terjesztem Önök elé önkormányzatunk első féléves 
tájékoztatóját. 
 
Költségvetési előirányzatok alakulása 
 
A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletét 690.643 E forint bevételi, és 690.643 
E Ft kiadási főösszeggel hiány nélkül alkotta meg. Azonban a rendeletben kimutatásra 
kerültek a tényleges, hiánnyal rendelkező részek.  
A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiakat mondja ki:  
(2) A feladatfinanszírozás végett, mivel az adott feladatokra kapott összeg nem 
csoportosítható át másra, ezért az adott intézményeknél az alábbi működési hiány (többlet) 
mutatható ki:  
a) Monostorpályi Polgármesteri Hivatal hiánya 27.635 E Ft,  
b) Gondozási Központ és Községi Könyvtár hiánya 11.213 E Ft,  
c) Elemi önkormányzat költségvetésében többlet 15.069 E Ft,  
d) Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde többlet 2.963 E Ft,  
Összességében a működési hiány az a) – tól d) pontokig figyelembe véve önkormányzati 
szinten 20.816 E Ft.  
 
Az év folyamán költségvetési rendeletünket nem módosítottuk, ez lesz az első. A mostani az 
önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 815.541 E forintra 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 124.898 E Ft-tal nőttek a 
felhalmozási és működési bevételeink előirányzata, erről külön táblázatban részletesen 
beszámolunk, tételesen felsoroltan. 
Idén ÖNHIKI már nem lesz, vagyis a megnevezése nem így fog szólni (helyi önkormányzatot 
működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás). Lényegében ugyanarról van 
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szó, erről a döntést szeptember végéig kell meghozni. Erről külön fogom a testületet 
tájékoztatni.  
Az előző évi központi költségvetési támogatások visszatérülésének előirányzata nem 
változott, mivel ilyen nem volt. Visszafizetést kellett eszközölnünk a gondozási központra 
609 E Ft összegben (indoka: szociális étkeztetés létszámának változása).  
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat továbbra is társulásban van, a kifizetések 
időarányosak. Az átadott pénzeszközök táblázatban található részletesen.  
 
A fenti első félévig megvalósult előirányzat változások eredményeként a működési hiányunk 
nem volt, amely pozitív változásnak könyvelhető el. A bevétel teljesítésben jelentkezik a 30 
M forint bevétel is, ami a nagy napelempark bérleti díjának részét képezi. A kiadási 
előirányzatoknál a személyi juttatások előirányzata változott, 67.501 E Ft-tal nőtt 
(közfoglalkoztatottak munkabére), a munkaadói járulékok előirányzata 8.949 E Ft-tal 
emelkedett, a dologi kiadás előirányzata szintén nőtt 19.297 E Ft-tal (közfoglalkoztatottak 
alkalmazása miatti eszközök, valamint a nyári gyermekétkeztetés élelemfelhasználása, illetve 
a gyermekétkeztetésre kapott összeg). A rendelet-módosításhoz kapcsolódó táblázatban ez 
részletesen, és tételesen ismertetve van.  
 
Bevételek alakulása 
 
Az önkormányzat a működési bevételeket összességében 46,79 %-ra teljesítette (ez nem 
tartalmazza a nagy napelemparkra kapott 30 M forint bevételt bérleti díjként, mivel az 
eltorzítaná a tényleges számokat).  
 
Átvett pénzeszközök alakulása az alábbiak szerint történt (Ft):  
Átvett pe. 2013.06.30 

     Felhalmozási átvett pénzeszköz:   
    

Napelempark 
          26 178 394 
Ft     

 

          26 412 144    
  

Ivóvízminőség javító prog.                 233 750    felhalm. 
     26 412 
E Ft     

    
    Önkorm. Notebook támogatás                   20 000    
      

Működési átvett pénzeszköz:    
    Illegális hull.             8 037 218    
    Mgi proj.             2 990 760    
    Egyéb értékmeg.           16 786 274    
    Mgi utak           52 551 158    
     

  
 

  
                80 365 410    
    

      

      Biokazán             8 446 234    
        
    Mezőőr                 450 000    
    Közfogl.egyéb                 505 758    
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    Önk.támogatás                   20 000    
        
    Óvoda közf.                 618 546    
     

  
 

          90 425 948    ~ 
                  90 426 
E Ft     

  

      

  
Mindösszesen átvett pe. 

     116 838 
E Ft     

  
Az intézményi működési bevételek teljesítése az ez időszakban arányosan elvárható.  
Az önkormányzatok sajátos működési bevételei összeségében elfogadható a tervezetnek. Az 
adó bevételek az alábbiak szerint alakulnak:  
 
Adóbevételek (E Ft)  Ei Telj % 

        

Magánszemélyek kom.adója                     6 000                        2 837    47,28 

Iparűzési adó                   11 000                        3 717    33,79 

gépjármű adó                     5 200                        2 098    40,35 

pótlék 
                        
900     

                        
394     43,78 

 
A gépjárműadó bevételekből 60%-ot tovább kell utalnunk az államnak. A táblázatban már az 
önkormányzatot megillető 40%-ot tüntettük fel.  
 
A költségvetési támogatás teljesítése összesen 50,38%-ra alakult. Részletes kimutatása a 
beszámoló mellékletében található.  
 
Kiadások alakulása 
 
Önkormányzati szinten a kiemlet előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:  
  E.ei Mód.e Telj. % 

Kiadási: (E Ft)          

Személyi juttatás                 106 307                    173 808                      67 972    39,11 

Járulékok                   24 943                      33 892                      13 892    40,8 

Dologi                   97 250                    116 547                      50 139    43,02 

Ellátottak pénzbeni jutt.                   46 334                      46 374                      21 284    45,89 

Beruházás                 249 003                    265 176                      45 667    17,22 

Felújítás  -                      8 138                        3 973    48,82 

Átadott pe                 166 806                    171 606                      79 339    46,23 

 
A dologi kiadások teljesítés adatából tükröződik a takarékoskodás elve, a személyi 
juttatásoknál és járulékoknál is szigorúan csak a ténylegesen felmerülő kiadások kerültek 
tervezésre és ezen előirányzatokból az időarányosan jogosan felmerülő kiadások kerültek 
kifizetésre.  
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A felhalmozási kiadások teljesítési százaléka 19,9%-os. Ennek oka az, hogy a II. félévben 
történek a nagyobb kifizetések. Az 5. melléklet részletesen tartalmazza mindezeket, amelyek 
az első félévben teljesítésre kerültek.  
 
A pénzügyi helyzet általános értékelése  
 
A költséghatékony gazdálkodásnak köszönhetően a féléves zárásunk jónak mondható. A 
második félévre is így prognosztizáljuk a költségvetést.  
 
Tisztelt Képviselő-Testület az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról a fentiek szerint 
kívántam tájékoztatni Önöket, és kérem, hogy az alábbi határozat tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek.  
 
Határozat javaslat:  
 

1.) Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

2.) Jóváhagyja azt, hogy az elfogadott 2013. I. félévi beszámolban szereplő módosított 
előirányzat főösszege a rendelet-módosítással jóváhagyott összeg. 

 
 
 
 
 
Monostorpályi, 2013. szeptember 6.   
                                                                                                             Szabó József  
                                                                                                             Polgármester sk 


