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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. szeptember 13-i rendkívüli ülésére 

 
 
 
 
 
 

1. napirendi pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetési I. fél-
évi teljesítéséről. 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.14.) önkormányzati rende-
let módosítása 
        
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdés rendelkezésére tekin-
tettel az Önkormányzat 2013. I. félévi 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 elői-
rányzatokat 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 féléves gazdálkodás általános értékelése 

 
Az Önkormányzat 2013. I. félévben: 
              94.700 eFt költségvetési bevételt, 
              80.115 eFt költségvetési kiadást teljesített. 
     7.924 eFt pénzkészlettel rendelkezett, 2013. június 30-án 
 
Az Önkormányzat 2013. I. félévében 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. A pénzmaradvány, év végi elszámolás után rendezésre ke-
rült, ami 2.269.e Ft-al növelte a bevételeket. (költségvetési rendelet módosítása) 
 
A működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesülése a tervezetthez ké-
pest kedvezően alakultak.  Félévig 3.027 e Ft érkezett az önkormányzat számlájára, a lenti 
részletezés szerint: 
         -  fejezeti kezelésű előirányzattól ( kiegészítő gyermekvéd. tám.)                    144. e Ft 

     - elkülönített állami pénzalapból, (közfoglalkoztatás miatt)                            781. e Ft 
     - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,(védőnői körzet finanszírozása) 1.618. e Ft 
     - helyi önkormányzattól (aljegyző telefonköltség tám.)                                    294. e Ft 
   

Támogatás értékű felhalmozási bevétele nem volt az önkormányzatnak. 
 
A közhatalmi bevételek az időarányosnak megfelelően 59,28 %-os szinten teljesültek. A he-
lyi adók adónemek szerinti alakulását az alábbi táblázat mutatja be: 

 
 Eredeti előirány-

zat 
Módosított elői-

rányzat 
2012.I.félévi 

teljesítés 
Teljesítés 

%-a 

Igazgatási szolgáltatási díj   22.000 Ft  
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Magánszemélyek kommuná-
lis adója 

3 800 000 Ft 3 800 000 Ft 2 400.000 Ft 63,15% 

Iparűzési adó 6 500 000 Ft 6 500 000 Ft 4.049.000 Ft 62,29% 

Gépjárműadó 1.840.000 Ft 1.840.000 Ft 1.130.000 Ft 61,41 % 

Talajterhelési díj 106.000 Ft 106.000 Ft 104.000 Ft 98,11 % 

Helyi adók összesen 12.746.000 Ft Ft 12 746 000 Ft 7.557.000 Ft 59,28% 

 
 
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: 245.e Ft. 
 
A felhalmozási bevétel az I. félévben nem volt. 
 
A működési és célú átvett pénzeszközként 40 eFt került tervezésre. Ehhez képest, 195.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 75,35 %-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 35,32 %-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 –a visszafogott gazdálkodás eredményeként- 26,55 %-os teljesítést 
mutatnak.            
 
Az egyéb működési célú kiadások az előirányzathoz képest időarányosan alakultak, 54,22 %-
os szinten teljesültek.  E kiadások között jelenik meg: 

- a közös hivatalnak átadott 5.837 eFt hozzájárulás,  
- a Vértes TKÖT-nak átadott pénzeszköz 116 eFt, 
- bicskei orvosi ügyelet 174.e Ft, 
- szociális, családsegítő és gyermekjóléti társulás 284.e Ft 
- non-profit szervezetnek nyújtott támogatás 3.775 eFt 
- lakosságnak nyújtott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátása, 4.531 eFt, 
   melynek  részletezést 2.sz. melléklet tartalmazza  

 
A felhalmozási kiadás összességében 77,22 %-os szinten teljesült, ebből a 
- beruházás 11,18 %, részletezése a 3.sz.  
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- felújítás    19,49 %, 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. 
 
2013. I. félévi beszámolóhoz kapcsolódó módosításokat a költségvetési rendelet módosítása 
tartalmazza. 
 
Összességében elmondható, hogy a tervezett kiadások az I. félévben 63,74-os szinten teljesül-
tek. A II. félévben is a takarékos gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell folytatni a munkán-
kat. Továbbra is törekedni kell a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználására.  
 
 
Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület Tabajd Község Önkormányzata 2013. I. fél-
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni. 
 
 
Tabajd, 2013. szeptember 9. 
 

Tisztelettel: 
 

Dr. Temesszentandrási György 
            polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
Tabajd Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
____/2013. (IX. ___.) számú határozata 

 
az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfele-
lően az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót az alábbiak szerint 
elfogadja. 
 
1. Bevételek eredeti előirányzata:         122.557 eFt 
                   módosított előirányzata:    125.675 eFt 
         I. félévi költségvetési bevételek :   94.700 eFt 
 
2. Kiadások eredeti előirányzata:          122.557 eFt 
                   módosított előirányzata:     125.675 eFt 

I. félévi költségvetési kiadások:      80.115 eFt 
 
3. Záró pénzkészlet 2013. június 30-án:    7.924 eFt 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polgármester 
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Tervezet 
 

Tabajd Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 ___/2013. (IX. __.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló  

3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 
a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
1. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 1. § - a helyébe a következő rendelkezés lép: 
        „1.§ (1) Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint 

a) az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösz-
szegét a tárgyévi költségvetési bevételekkel egyezően 125 675 E Ft-ban állapítja meg, 
amelyből felhalmozási célú bevétel 49 525 E Ft,  
a működési célú bevétel 76 150 E Ft. 

b) az önkormányzat összes kiadását 125 675 E Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 125 
675 E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 39 906 E Ft, a működési 
célú kiadások összege 85 769 E Ft. 

         (2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány össze-
ge az alábbiak szerint kerül megállapításra: 

    a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek:  97 406 E Ft 

    b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 125 675 E Ft 

    c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 28 269 E Ft” 
 

(2) A R.4.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
        „4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 16 164 E Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általá- 
             nos tartalék 16 164 E Ft, céltartalék nem kerül tervezésre.” 
 
 (3) A R.5.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
      „5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát, 28 269 E Ft az éves be-
számoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogsza-
bályoknak megfelelően.”                       
    

(4) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
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Záró rendelkezés 
 
2. § Ez a rendelet 2013. szeptember 17-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  34.§ (4) bekezdése szerinti 
időpontra kell alkalmazni. 

 
 

P.H. 
            
 
   
       Dr. Temesszentandrási György        Dr. Sisa András 
                  polgármester                              jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségé-
nek hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 
  
 
Kelt: Tabajd, 2013. szeptember ... .  

 
P.H.  

 
 
 
Dr. Sisa András jegyző nevében és felhatalmazásával             
 
 
          Dr. Fehér Diána 
                 aljegyző                                                
 


