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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében rögzítetteknek 

megfelelően a polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 

minden év szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi gazdálkodásának alapját képező 

költségvetését a 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetés összevont 

főösszegét 82 525 e forintban állapította meg 

 

 

 

Bevételek és kiadások I. félévi teljesítésének értékelése: 

 

BEVÉTELEK 

adatok ezer forintban 

Bevételi jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés  

    előirányzat előirányzat  %-a  

Intézményi működési 

bevételek   12495 12495 3848 30,8  

Közhatalmi bevételek 27031 27031 17415 64,43  

            

ebből helyi adók:     10957 10957 8545 77,98  

Felh-i tőke jellegű bevételek   21000 21000 1901 9,05  

Állami támogatások, kiegészítések 9957 9957 5749 55,45  

Működési célra átvett pénzeszközök 2820 2820 2065 73,23  

Felhalm. célra átvett pénzeszközök 222 222 1002 451,35  

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele      

Finanszírozási bevételek   9000 9000    

Összesen:     82525 82525 31980 38,75  

         

A bevételek teljesülése összességében: 38,75 %-os. 

   

Az önkormányzat működési bevételeinek teljesülése összességében időarányosnak mondható. Az 

intézményi működési bevételek tekintetében elmondható, hogy az óvodai térítési díjak bevételei az 

ellátás igénybevételéhez igazodnak. Az előirányzathoz képest időarányosan lényegesen 

alacsonyabb összeg folyt be a sípálya bérleti díjából. A teljesítés szintje e tételnél 15,75 %-os. A 

felhalmozási célra átvett – a pályázat szállítói finanszírozása miatt egyébként pénzforgalom nélküli 

– pénzeszközök esetében a kiugró teljesülésnek az oka, a KEOP 2.2.3/A/09/2009-002. pályázathoz 

kapcsolódó elszámolásból eredő támogatás 2012. I. félévi realizálódása. Ez a költségvetés tervezett 

főösszegét növeli, de a mérleg szempontjából nem befolyásoló tényező, hisz a kiadás is ezzel 

megegyező. 

Az IKSZT projekthez az MVH-tól kapott támogatás – működési kiadásokra  – az I. félévben 100 

%-ban teljesült.  

 

 

 

 

 



 

 

KIADÁSOK 

 

adatok ezer forintban 

Kiadási jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés 

        előirányzat előirányzat  %-a 

Személyi jellegű kiadások   22277 22277 10664 47,87 

Munkaadót terhelő járulékok   5631 5631 2841 50,45 

Dologi kiadások     20254 20254 10281 50,76 

Társadalmi és szoc.pol juttatások 3250 3250 1200 36,92 

Műk.célra átadott pénzeszköz   7329 7329 2351 32,08 

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz 0 0 0 0 

Felújítások     9500 9500 0 0 

Beruházások     6642 6642 1318 19,83 

Finanszírozási 

kiadások   0 0 202  

Tartalékok     7642 7642 0  

Összesen:     82525 82525 28857 34,97 

 

A kiadások I. félévi teljesítése összességében 34, 97 %-os. 

     

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások felhasználása 

időarányosnak mondható. 

     

Működési célra átadott pénzeszközökből került kifizetésre a Körjegyzőség, az Oktatási Társulás, a 

Háziorvosi ügyelet működéséhez, valamint az Eplényi Gyerekekért Alapítvány támogatása. A 

körjegyzői feladatok ellátásáról szóló Megállapodás 12. pontja értelmében a zárszámadási 

rendeletek elfogadását követő 30 napon belül elszámolásnak van helye. Ennek alapján 287 eFt 

túlfizetésük volt 2011-ben, amely a II. negyedévi átutaláskor lett figyelembe véve. Ezzel a 

túlfizetéssel együtt a félévi teljesítés időarányos. A legközelebbi költségvetési rendelet 

módosításakor ez is beépítésre kerül. 

     

A teljesítés alacsony %-a a társadalmi és szociálpolitikai juttatások tekintetében azzal 

magyarázható, hogy a beiskolázási támogatások kifizetése augusztus, szeptember hónapban teljesül. 

A szociális ellátások tekintetében pedig azzal, hogy a különböző ellátások (temetési segély, 

közgyógyellátás, rendszeres szociálissegély, adósságcsökkentési támogatás) folyósítása feltételhez 

kötött és ennek hiányában kifizetés nem történhet.     

 

Tartalékok 

       

A költségvetési tartalékok eredeti előirányzata 6 642 e forint, melyből 5 080 e forint általános 

felhalmozási tartalék, és 1 562 e forint általános működési tartalék. 

 

 

Felhalmozási célú kiadások alakulása 

 

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az I. félévi fejlesztési 

célú kiadások a tervezett beruházások 19,84 %-át teszik ki. 



A KEOP projekt záró kifizetési kérelmét 2011. ősszel nyújtottuk be 1 002 eFt értékben, amely a 

védőterület elrendelő határozatok kiadását követően, 2012. januárjában realizálódott.  
Az önkormányzat helyi rendezvényekhez kábelt vásárolt, mely 187 e forint volt, valamint a 

Veszprémi u. 52-54. szám előtti tűzcsap cseréje történt meg 129 e forint értékben. 

A ravatalozó és az útfelújítás, a likviditás fenntarthatósága miatt, a telekértékesítés függvényében 

hajtható csak végre. Az ingatlanpiac pangása miatt az I. félévben nem értékesítettünk telket, a 

bevételi oldalon az 1,9 millió Ft jelzálogjogok megváltásából folyt be. 

 

Finanszírozási kiadások alakulása 

 

2012. I. félévben önkormányzatunknak a folyószámla hitellel kapcsolatban 202 e forintos 

tőketörlesztési, továbbá 363 e forint összegű kamatfizetési kötelezettsége keletkezett.  

 

       

Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét.    

       

 

Eplény, 2012. szeptember 6.     

    

    

  ……………………………… 

  Fiskál János  

     polgármester    


