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 Beszámoló Pereszteg Község Önkormányzatának

2011. III. negyedévi költségvetési teljesítéséről

A 2/2011.  (II.14.)-én jóváhagyott  2011. évi költségvetés  III.  negyedévi  alakulásáról  ezúton 

tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet. 

A 2011. III. negyedévi  költségvetést 222 099 E Ft bevétellel 

217 637 E Ft kiadással teljesítettük. 

A 2010. évet 44 836 E forint pénzkészlettel zártuk. 

A 2011. szeptember 30-i bankszámla egyenlegünk 49 298 E forint volt.

Bevételi források és azok teljesítése (1-2.sz. táblázat)

A működési bevételek teljesítése a módosított előirányzat 215,3 %-a. (pl. igazgatási szolg. díj, 

étkezési  díjak, bérleti  díjak, kamat) A magas teljesítés oka, hogy nem tervezett  bevételként 

4.500 E Ft-ot utalt vissza az E.ON Zrt. a korábbi évek közvilágítási díjainak elszámolásaként, 

illetve  a  csapadékvíz-elvezetési  pályázat  beruházási  számlái  fordított  ÁFA-sak,  amely  azt 

jelenti,  hogy  az  ÁFA  összegét  technikai  könyvelésként  a  kiadás  mellett  bevételként  is 

szerepeltetni kell. Ezek mellett a tűzifa értékesítésből származó bevételünk is 500 e Ft-tal több 

lett a tervezettnél. 

Az  önkormányzatok  sajátos  működési  bevételei  102  %-os  teljesítésűek,  ami  76.578  E  Ft 

bevételt  jelent  önkormányzatunknak.  Ide  tartoznak  a  helyi  adók,  amelyből  származó 

bevételünk 37.395 E Ft, az átengedett központi adók (SZJA: 16.333 E Ft, gépjárműadó: 21.737 

E Ft), illetve a pótlékokból, bírságokból és talajterhelési díjból származó 1.113 E Ft bevétel.

Működési támogatások teljesítése időarányos, 73,67 %, ami 31.095 E Ft bevételt jelent. Ide 

tartoznak  a  normatív  hozzájárulások,  a  normatív  kötött  felhasználású  támogatások,  illetve 

egyéb központi támogatás.
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Az  egyéb  működési  bevételek  (35.917  E  Ft)  között  kerül  kimutatásra  az  OEP-től  kapott 

támogatás  az  ügyeleti,  a  védőnői  és  az  iskola  egészségügyi  ellátásra,  illetve  a  2011.  évi 

népszámlálásra kapott előleg, az előző évi költségvetési kiegészítések, a mozgáskorlátozottak 

közlekedési támogatása, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,  illetve a TIOP pályázat 

keretében visszaigényelt összeg.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítettsége 88,88 % (11.522 E Ft), melyben a 2010. 

évről áthúzódó szántók értékesítésének bevétele, a Vízmű bérleti díjak, a Vízműtől kapott 691 

E Ft osztalék, a régi ügyeletes gépkocsi értékesítése szerepel, illetve a csapadékvíz elkülönített 

számla kamatösszege.

Egyéb felhalmozási bevételek között mutatjuk ki a TIOP pályázat keretében beszerzésre kerülő 

számítástechnikai eszközök értékét, 6.423 E Ft-ot, illetve a csapadékvíz-elvezetési pályázaton 

visszaigényelt összeget.

Kiadások teljesítése (1; 3; 4; 5; sz. táblázat)

A személyi  juttatások teljesítése 73,5 %-os (50.324 E Ft), a munkaadókat terhelő járulékok 

teljesítése pedig 72,7 %-os (12.616 E Ft), így mindkettő időarányosnak mondható. 

A dologi és egyéb folyó kiadások értéke 64.474 E Ft, ezek teljesítése 87,9 %-os. 

Az egyéb működési kiadások 4.726 E Ft-ot tesznek ki, ami 66,8 %-os teljesítést jelent. Többek 

között itt mutatjuk ki a BURSA támogatást, a különböző segélyeket, egyesületi támogatásokat, 

gyermekjóléti és családsegítő szolgálathoz működési hozzájárulást.

A felhalmozási kiadások között mutatjuk ki a beruházási kiadásokat, melyek értéke az I-III. 

negyedévben 79.892 E Ft, illetve a felújítási kiadásokat (443 E Ft), ezek részletes bemutatását 

az 5. sz. táblázat mutatja. Az egyéb felhalmozási kiadások között szerepel az első lakáshoz 

jutók támogatása, illetve a templom felújítás javára átutalt összeg (100-100 E Ft).

Váratlan,  előre  nem  tervezett  kiadások  sajnos  mindig  jelentkeznek,  mely  kiadások 

gazdálkodásunkat jelentősen még nem befolyásolták. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet észrevételeiket a beszámolóval kapcsolatban tegyék meg, 

majd szíveskedjenek azt elfogadni. 

Pereszteg, 2011. november 9.

   Sellei Tamás

  polgármester 


