
 

 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. október 25-i nyílt ülésére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. napirendi pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetési III. 
negyedévi teljesítéséről. 
        
 
Tárgykört rendező jogszabály: 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 
- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCVI. törvény 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
 
 
 

Előterjesztő:   Dr. Temesszentandrási György polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Fehér Lászlóné költségvetési előadó 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdés rendelkezésére tekin-
tettel az Önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodási helyzetéről az alábbi tájékoztatást 
adom.  
 
A féléves költségvetési beszámoló Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendeletében megjelenő elő-
irányzatokat és a költségvetési egyenleg alakulását mutatja be. 
 
A teljesítés alakulása az 1. számú mellékletben az eredeti és a módosított előirányzathoz ké-
pest került kimutatásra. Az 1. számú melléklet felépítése megegyezik az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.14) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében fog-
laltakkal. 
 
A 2014. évi koncepciót a Képviselő-testület 2013. áprilisában elfogadta, az irányelvekben 
változás nem történt, ezért nem látom szükségességét az ismételt elfogadásának. 

 
 

A féléves gazdálkodás általános értékelése 
 
Az Önkormányzat 2013. III. negyedévben: 
              112.289 eFt költségvetési bevételt, 
                93.694 eFt költségvetési kiadást teljesített. 
     12.466 eFt pénzkészlettel rendelkezett, 2013. szeptember 30-án 
 
Az Önkormányzat 2013. III. negyedévében is igyekezett maradéktalanul ellátni feladatait.  
 

A bevételek alakulása 
 
Az állami támogatások a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 6.mellékletében meghatáro-
zott ütemezés szerint érkeztek az önkormányzat számlájára, részletezése a beszámoló 6.sz. 
mellékletében található. 
Normatíváról való lemondás nem vált szükségessé. 
Az önkormányzat a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásain belül szerkezetátalakítá-
si többlettámogatásban részesült. (1.416.e Ft) 
 
A működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesülése a tervezetthez ké-
pest kedvezően alakultak.  Félévig 4.566 e Ft érkezett az önkormányzat számlájára, a lenti 
részletezés szerint: 
         -  fejezeti kezelésű előirányzattól ( kiegészítő gyermekvéd. tám.)                    199. e Ft 

     - elkülönített állami pénzalapból, (közfoglalkoztatás miatt)                          1.609. e Ft 
     - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,(védőnői körzet finanszírozása) 2.465. e Ft 
     - helyi önkormányzattól (aljegyző telefonköltség tám.)                                    293. e Ft 
   

Támogatás értékű felhalmozási bevétele nem volt az önkormányzatnak. 
 
A közhatalmi bevételek az időarányosnak megfelelően 103,67 %-os szinten teljesültek. A 
helyi adók adónemek szerinti alakulását az alábbi táblázat mutatja be: 

 



 

 Eredeti előirány-
zat 

Módosított elő-
irányzat 

2012.I.félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
%-a 

Igazgatási szolgáltatási díj   24.000 Ft  

Magánszemélyek kommuná-
lis adója 

3 800 000 Ft 3 800 000 Ft  3.662.000 Ft 96,36% 

Iparűzési adó 6 500 000 Ft 6 500 000 Ft 6.287.000 Ft 96,72% 

Gépjárműadó 1.840.000 Ft 1.840.000 Ft 3.034.000 Ft 164,89 % 

Talajterhelési díj 106.000 Ft 106.000 Ft 207.000 Ft 195,28 % 

Helyi adók összesen 12.746.000 Ft Ft 12 746 000 Ft 13.214.000 Ft 103,67% 

 
Az intézményi működési bevételek az időarányoshoz képest többlet teljesítés látható. Ennek 
oka, hogy a Fejérvíz Zrt. 2012. évi bérleti díjat az idei évben utalta át. Az intézményi működé-
si bevételek közül kamatbevétel: 347.e Ft. 
 
A felhalmozási bevétel az III. negyedévben nem volt. 
 
A működési és célú átvett pénzeszközként 40.e Ft került tervezésre. Ehhez képest, 215.e Ft 
folyt be, mely lakossági támogatás és kaució volt.   
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az IKSZT beruházás kapcsán a közalapítványtól került 
átutalásra. 
 
Összességében megállapítható, hogy a betervezett bevételek 89,34 %-os szinten teljesültek. 
 

 
A kiadások alakulása 

 
A működési kiadás teljesülése a tervnek megfelelően alakult. Valamennyi kiemelt kiadási 
előirányzat felhasználása az időarányosan rendelkezésre álló előirányzat alatt maradt.  
A működési kiadások összességében 53,56 %-os teljesítést mutatnak.  
 
A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok címen a közalkalmazott dol-
gozók, a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatás kere-
tében alkalmazottak juttatásai és annak járulékai jelennek meg, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően.  
 
Dologi jellegű kiadások  63 %-os teljesítést mutatnak.            
 
Az egyéb működési célú kiadások az előirányzathoz képest időarányosan alakultak, 50,46 %-
os szinten teljesültek.  E kiadások között jelenik meg: 

- a közös hivatalnak átadott 8.113 eFt hozzájárulás,  
- a Vértes TKÖT-nak átadott pénzeszköz 140 eFt, 
- bicskei orvosi ügyelet 174.e Ft, 
- szociális, családsegítő és gyermekjóléti társulás 426.e Ft 
- non-profit szervezetnek nyújtott támogatás 5.722 eFt 
- lakosságnak nyújtott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátása, 6.863 eFt, 
   melynek  részletezést 2.sz. melléklet tartalmazza  

 



 

A felhalmozási kiadás összességében 79,90 %-os szinten teljesült, ebből a 
- beruházás 11,18 %, részletezése a 3.sz.  
- felújítás    26,99 %, részletezése a 4.sz. 
- egyéb felhalmozási kiadások 99,18 %, részletezése az 5.sz. mellékletben található. 
A kötelező és önként vállalt feladatok megoszlását a 7.sz. mellékletben mutatjuk be. 
 
Összességében elmondható, hogy a tervezett kiadások a III. negyedévben 74,55-os szinten tel-
jesültek. A IV. negyedévben is a takarékos gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell folytatni a 
munkánkat. Továbbra is törekedni kell a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihaszná-
lására.  
 
 
Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület Tabajd Község Önkormányzata 2013. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni. 
 
Tabajd, 2013. október 18. 
 

Tisztelettel: 
 

Dr. Temesszentandrási György 
            polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Tabajd Község Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

____/2013. (X.25.) számú határozata 
 

az Önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló  
elfogadásáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfele-
lően az Önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak 
szerint elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:         122.557 eFt 
                   módosított előirányzata:    125.675 eFt 
         I. félévi költségvetési bevételek :   112.289 eFt 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:          122.557 eFt 
                   módosított előirányzata:     125.675 eFt 

I. félévi költségvetési kiadások:      93.694 eFt 
 
3. Záró pénzkészlet 2013. szeptember 30-án: 12.466 eFt 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polgármester



 

 


