
Szöveges értékelés Pereszteg Község Önkormányzatának 2011. évi 

költségvetési teljesítéséről 

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:   

1. Önkormányzatunknál  és  intézményeinél  a  feladatok  ellátására  a  tárgyi  és  személyi 

feltételek biztosítottak. 

A  Polgármesteri  Hivatalban  2011.  augusztusától  a  polgármester  társadalmi 

megbízatásúból  főállású lett.  Az így megüresedett  pedagógus álláshely az általános 

iskolában betöltésre került.

2. A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők száma 2011. december 31-én 5 fő 

volt. 

3. Az  elmúlt  évben  befejeződött,  és  aktiválásra  került  EU-s  pályázat,  a 

csapadékvíz-elvezetés I. üteme.

A 2011-es évben került  sor a csapadékvíz-elvezetés II.  ütemének megvalósításához 

pályázat benyújtására az NYDOP keretében. 

4. Az  alapfokú  oktatás  a  napközi  otthonos  óvodában  két  csoportban,  az  általános 

iskolában  8  osztályban  történik.  Az  általános  iskolában  az  oktatás  intézményi 

társulásban valósul meg Pinnye községgel, ahonnan 6 tanuló jár iskolánkba. 

Az  egészségügyi  feladatokat  egyrészről  vállalkozó  háziorvos,  valamint  az 

önkormányzathoz tartozó egy fő védőnő látja el. Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 

óráig,  illetve  hétvégén  24  órában  összevont  háziorvosi  ügyelet  keretében  kerülnek 

ellátásra  a  rászorulók,  melynek  koordinálása  Sopronból  történik.  A  gesztori 

feladatokat hivatalunk látja el 26 község vonatkozásában.

Önkormányzatunk  tagja  a  Sopron-  Fertőd  Többcélú  Kistérségi  Társulásnak.  A 

gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés feladatait 2009. évtől Fertőd város látja el 

mikro-társulás formájában.
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5. 2006.  évtől  kezdődően  a  belső  ellenőrzést  a  Sopron-Fertőd  Többcélú  Kistérségi 

Társulás keretében oldjuk meg.  Önkormányzatunknál  működik a folyamatba épített 

ellenőrzés is. 

6. A korábbi évekhez hasonlóan községünk gesztorként vesz részt a Pinnye községgel 

kötött  intézményfenntartói  társulásban,  valamint  a 26 község részvételével üzemelő 

összevont központi orvosi ügyeletben. Mindkét társulás hatékonyan működik, úgy a 

társulásban  résztvevő  községek,  mint  a  gyermekek  illetve  ellátásra  szorulók 

elégedettek.  Problémát  jelent  az  alacsony  gyermeklétszám,  melynek  a  csökkenő 

finanszírozásnál érezzük hatását.

7. Az intézményhálózat működése során a legnagyobb problémát az egyre növekvő saját 

erő biztosítása jelenti. Ez az összeg más feladat megvalósítását veszélyezteti. 

8. A központi támogatások csak kis részben fedezik az intézmények kiadásait. Sajnos az 

iparűzési  adó  és  egyéb  adókból  származó  bevétel  nagy  részét  az  intézmények 

fenntartására illetve karbantartására kell fordítani. 

      Az intézmények részére megállapított normatív támogatások növelése hatékonyabban 

segítené elő a működési feltételek magasabb szintű biztosítását. 

9. 2011.  évben a  gazdálkodás  zökkenőmentes  volt,  csak  kis  mértékben  került  sor  az 

előirányzat tervezettől való eltérésre. 

10.  Az önkormányzatnak nincs kisebbségi önkormányzattal kapcsolata. 

11.  Munkahelyteremtő intézkedésekre 2011. évben nem került sor. 

 A munkanélküliség településünkön kismértékű, mindössze 1 fő részesült rendszeres 

szociális segélyben.
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II. A bevételi források és azok teljesítése  

1. Az önkormányzat bevételei az eredeti előirányzathoz képest 107 %-osan alakultak. 

a) Az  intézményi  működési  bevételek  összege  az  előző  évi  14  029  e  Ft-os 

bevételhez képest 2011. évben 31 110 e Ft volt. 

      A felhalmozási és tőkejellegű bevételek a tervezettnél valamelyest magasabb 

szinten  alakultak,  melynek  oka  a  Vízműtől  kapott  osztalék,  illetve  a 

csapadékvíz elkülönített számla kamata.

Az önkormányzat költségvetési támogatása az előző évi 44 133 e Ft-hoz képest 

2011-ben  40  316  e  Ft-ra  csökkent.  Emellett  az  átengedett  központi  adók 

összege is kevesebb lett a tavalyihoz képest (46 905 e Ft  helyett 45 742 e Ft). 

A támogatásértékű bevételek 63 383 Ft-ról 88 674 e Ft-ra emelkedtek. Ennek 

oka a csapadékvíz-elvezetési pályázaton visszakapott összeg. 

2. A működési  bevételek  kis  eltéréssel  egyensúlyban  voltak  a  kiadásokkal.  Nem volt 

szükség jelentős mértékben a működési kiadások fedezésére a fejlesztési bevételekből. 

3. 2009. január 1-jétől a képviselő-testület  az iparűzési  adó mértékét 1,5%-ról 1,4%-ra 

csökkentette.  Az  iparűzési  adó  mellett  a  magánszemélyek  kommunális  adójából 

származik  bevételünk.  Említett  adónemeken  kívül  nem  tartottuk  szükségesnek  új 

adónem bevezetését. 

4. Önkormányzatunk nem részesült ÖNHIKI-s támogatásban, nem is pályáztunk erre a 

típusú támogatásra. 

5. Kisebb pályázatokon támogatásban nem részesültünk.

6. Az önkormányzat 2011. évben a Leader program keretében 12 830 731.- Ft összegű 

támogatást nyert el EU-s forrásból. 2011- évben áthúzódó beruházásként fejeződött be 

A 2010. évben elnyert csapadékvíz-elvezetési pályázat I. üteme.
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III.  A kiadások alakulása   

1. Az önkormányzat kiadásai az elmúlt évhez képest emelkedtek. 2010-ben  218 043 e Ft 

volt az összes kiadás, míg 2011-ben 269 779 e Ft. 

2011.  évben  a  kisebb  összegű  karbantartási  feladatok  mellett  jelentősebb  összegű 

beruházásunk a csapadékvíz-elvezető rendszer megépítése, a faluközpont kialakítása, 

új  ügyeletes  gépjármű  vásárlása,  illetve  a  TIOP  pályázat  keretében  iskolai 

eszközbeszerzés volt.

2. Intézményeink  működése  zavartalan  volt,  de  ez  csak  annak  köszönhető,  hogy  az 

önkormányzathoz  befolyt  helyi  adók  nagy  részét  is  az  intézmények  működésére 

fordítjuk, ezzel biztosítva annak folyamatosságát és zavartalanságát. 

3. Az  intézmények  vezetőit,  beleértve  a  polgármesteri  hivatalt  is  a  takarékosságra 

figyelmeztettük,  csak  a  legszükségesebb  működési  feltételek  biztosítását 

engedélyeztük. Intézményeink felszereltsége ezt az intézkedést lehetővé tette. Egyéb 

takarékossági intézkedésre nem volt szükség. 

            

4. A 2010. évben a személyi juttatások összege 78 411 e Ft, a munkaadót terhelő 

járulékok összege 19 821 e Ft volt, szemben az idei 70 529 e Ft-tal, illetve a 17 651 e 

Ft-tal. 

A  köztisztviselők  besorolásánál  sor  került  a  teljesítményértékeléstől  függő 

illetményeltérítésre, mely az előző évivel megegyező 20% volt. 

Az étkezési hozzájárulás a közalkalmazottak részére 12 000 Ft volt. A  köztisztviselők 

cafetéria  juttatásban  részesültek,  melynek  mértéke  a  Ktv.  rendelkezéseiben 

megállapított minimum értékhez közeli összeg volt. (az illetményalap 6,25-szerese) 

A dologi kiadások az előző évben 71 914 e Ft-ot tettek ki, míg 2011-ben 84 109 e Ft 

volt.  Ez  a  növekedés  nagyrészt  a  csapadékvíz-elvezetési  pályázat  fordított  ÁFA 

befizetéséből adódik.  

A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 2010-ben 2 238 e Ft-ot, míg 2011-ben 

2 883 e Ft-ot fordítottunk. 
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Gyermekvédelmi  kedvezményben  éves  szinten  átlagosan  12  fő  részesült.  Ápolási 

díjban  2011.  december  31-én  4  fő  részesült,  melyből  2  kifizetéséhez  nyújtott 

támogatást a MÁK 75 %-ban. Rendszeres szociális segélyben 1 fő részesült.

A működési célú pénzeszköz átadás 2010-ben 1 930 e Ft volt, 2011-ben ugyanez 2 

206  e  Ft-ot  tett  ki.  Ebben  a  tételben  szerepelnek  az  egyesületek,  alapítványok 

támogatásai  (sportegyesület,  tűzoltó  egyesület,  rendőrség,  Pereszteg  Községért 

Egyesület, Postagalambsport egyesület stb.), illetve a Bursa támogatás. 

5. Az  intézményeinknél,  beleértve  az  egészségügyet  is,  csak  kisebb  karbantartási 

munkákat végeztettünk el. 

        - Az egyes ágazati feladatok megvalósítása terén konkrét javulás nem történt.

        - Az intézmények állagában, felszereltségében kisebb javulás tapasztalható. Ennek 

fedezetét saját pénzeszközből biztosítottuk.

6. Az  intézmények  működtetésének  biztosításán  túl  szabad  pénzeszköz  beruházásra, 

felújításra nem maradt. 

7. A megvalósult szennyvíz közművek üzemeltetésénél problémák nem merültek fel. 

IV. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai  

1. A 2011. évet 24 900 e Ft módosított pénzmaradvánnyal zártuk.

2. Az előző évihez képest 9 961 e Ft-tal kevesebb a pénzmaradványunk.

3. Szabad pénzmaradványunk teljes egészében működési pénzmaradvány.

4. A 2011. éves pénzmaradványt 10 915 e Ft kötelezettség terheli.

5. Önkormányzatunk vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

6. A  tartalékot  pályázati  lehetőség  esetén  saját  rész  biztosítására,  valamint  nem várt 

kiadások költségeinek fedezetére tervezzük.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása  

1. Önkormányzatunk nem rendelkezik értékpapír állománnyal. 

2. 2011. évben nem került sor hitelfelvételre. 
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3. A tavalyi  8 000 e Ft-ról 2011. év végére 4 000 e Ft-ra csökkent a hitelállomány a 

befizetett törlesztésnek megfelelően.

4. Kötvényállománnyal nem rendelkezünk és kötvénykibocsátásra sem került sor.

VI. A vagyon alakulása  

1. A tárgyi eszközök állománya 480 674 e Ft-ról 556 449 e Ft-ra emelkedett.

2. 2011. évben ingatlan nem került eladásra.

3. Tárgyi  eszközök  állapota  kielégítő,  különös  gondot  fordítunk  a  karbantartásra, 

állagmegóvásra, valamint felújításra. 

4. Vagyonvesztés 2011. évben csak az értékcsökkenésekből eredően történt.

5. Önkormányzatunknak a Soproni Vízmű Zrt-ben 1,5%-részesedése van.

Pereszteg, 2012. március 05.

  Sellei Tamás

  polgármester
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