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N a p i r e n d : A Lengyeltóti Városi Önkormányzat  2010. évi költségvetésének 
                             teljesítésér ől beszámoló és zárszámadási rendelet alkotása 

 
E l ő a d ó :      Zsombok Lajos     polgármester  
 
 
A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010.(II.24.) rendeletével 
hagyta jóvá Lengyeltóti Városi Önkormányzat és intézményei 2010.évi 
költségvetését. 
 
Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.sz. törvény 82.§-ban foglalt 
rendelkezések szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetet, 
valamint  a külön törvény   szerinti  könyvvizsgálói  záradékkal  ellátott  egyszerűsített  
tartalmú - a helyi önkormányzat  és intézményei adatait összevontan tartalmazó - 
éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást a 
polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-
testület elé.  
 
Az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet a 2010.évi költségvetés 
végrehajtásáról. 
 
Az előterjesztés és a zárszámadási rendelet készítésénél figyelembe vettük a 
könyvvizsgáló javaslatait, észrevételeit is. Írásos szakvéleménye az előterjesztés 
melléklete. 
 

I.  
Az önkormányzat gazdálkodása 

 
A 2010.évi gazdálkodás alapelveit a költségvetési koncepcióban, valamint a 
költségvetési rendeletünkben fogalmaztuk meg.  
Az önkormányzat 2010.évi eredeti költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 
2.023.221 e Ft  volt. 
 
Költségvetési rendeletünket az év során hét alkalommal módosítottuk, melynek 
következtében a 2010.évi módosított előirányzatok összege 1.821.791 e Ft-ra 
csökkent. 
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Az eredeti előirányzatot év közben növelték a központosított előirányzatként 
engedélyezett összegek (otthonteremtési támogatás, könyvtári érdekeltségnövelő 
támogatás, óvodáztatási támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása, 
egyéb szociális támogatások), illetve jelentős összegben működési és fejlesztési 
pályázatokon nyert pénzeszközök (LEKI - TEKI - DDOP 5.1.5. belterületi vízrendezés 
II.ütem - nyári gyermekétkeztetés - prémium évek támogatás - közoktatási OKM 
támogatások -Tóti Napok brüsszeli támogatása). 
 
Jelentős átrendeződést idézett elő az előirányzatok között a Fodor András 
közoktatási intézmény 2010. július 1-től történt fenntartóváltozása, mely szerint az 
intézmény fenntartója ezen időponttól a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás.  
Az intézmény I.félévi működtetésével kapcsolatos elszámolást az intézményfenntartó 
társulás elfogadta, az önkormányzati hozzájárulások rendezésre kerültek. 
Az intézmény átszervezése beolvadással történt, ennek értelmében működése 
folyamatos volt. Emiatt a zárszámadás készítéséhez kiadott minisztériumi útmutató 
alapján az intézmény első félévi módosított előirányzatait is törölni kellett az 
önkormányzat költségvetéséből és a teljes év elszámolása a társulás 
beszámolójában kerül kimutatásra. Az önkormányzati finanszírozást támogatás 
értékű működési kiadásként kell szerepeltetni. 
 
A 2009.évi zárszámadás szerint megállapított tényleges működési és fejlesztési 
pénzmaradványokat saját hatáskörben kellett módosítani. 
 
A kiadási előirányzatunkon belül a módosítások egy része a bevételi előirányzat 
függvényében, míg a további kiadási előirányzatok a tartalék terhére kerültek 
meghatározásra, illetve többletbevételből a tartalék összegét növeltük.  
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. 
 
Az éves gazdálkodás során a bevételek a kiadások felmerülésének időpontjában 
rendelkezésre álltak. 
 
A működési kiadások teljesítésénél elsődleges szempont volt az intézmények 
zavartalan működésének biztosítása, finanszírozásuk folyamatos volt.  
 
Az intézményhálózat működtetésén túl kötelezően ellátandó és önként vállalt 
feladatainkat is teljesítettük. 
 
 
Összességében gazdálkodásunk a tervezettnek megfelelően alakult, likviditási 
problémák nem merültek fel. 
Takarékos gazdálkodással csak a legszükségesebb feladatok valósultak meg, a 
fejlesztéseket pályázati forrásból finanszíroztuk. 
A kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a költségvetés 
készítése során számított működési hitel felvételére nem került sor. 
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II. 
BEVÉTELEK 

 
A bevételek módosított előirányzata 1.821.791 e Ft, a teljesítés összege 1.669.938 e 
Ft, mely 91,7 %. 
 
A../ Támogatások  
 
Működéshez kapcsolódó támogatási bevételeink a normatív hozzájárulások összege, 
a központosított   előirányzatok és a normatív kötött felhasználású támogatások 
teljesítése 392.775 e Ft. A normatív támogatások 1/12-ed részben havonta 
folyamatosan kerültek folyósításra. A központosított előirányzatok az engedélyezés 
időpontjában, a normatív kötött felhasználású támogatás (szociális ellátáshoz 
kapcsolódó támogatások, közcélú foglalkoztatás támogatása) havonta a tényleges 
kiadások szerint kerültek igénylésre és megtérítésre. 
  
A közoktatáshoz kapcsolódó normatív támogatások 8/12 részben kapta az 
önkormányzat, az intézmény átszervezését követően a 4/12 részről le kellett 
mondani, ez előirányzat csökkenést okozott.  
 
A központosított előirányzatok között szerepel a könyvtári érdekeltségnövelő 
hozzájárulás 425 e Ft, prémium évek programhoz kapcsolódó 8.745 e Ft, 
esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő OKM támogatások 24.349 e Ft, a nyári 
gyermekétkeztetés 1.239 e Ft, óvodáztatási támogatás 590 e Ft. 
Az év közbeni bérpolitikai intézkedések fedezetére (kereset kiegészítésre) 26.098 e 
Ft állt rendelkezésre. 
A közcélú foglalkoztatásra a kifizetett bérek függvényében, azok 90 %-át, azaz 
14.630 e Ft támogatást térített meg az állam. 
 
A normatív kötött felhasználású támogatások összegéből bérpótló támogatásokra 
(RÁT, ápolási  díj) igényléseink alapján 45.973 e Ft érkezett, mely a tényleges  
kifizetések 90 %-a. 
 
A fejlesztési  célú  támogatások  összege: 41.260 e Ft.  
A Zrínyi utcai parkolókra az elszámolás szerint még 2.701 e Ft TEKI támogatás 
érkezett.  
A Csokonai u. 1.szám alatti bútorbolt tető felújítására 4.007 e Ft LEKI pályázati forrás 
nyertünk, a támogatás megérkezett.  
LEKI támogatásból került folyósításra az OTP tetőépítésére 6.919 e Ft, illetve az 
Alapszolgáltatási Központ homlokzat és tetőfelújítására 6.053 e Ft. 
A lezárult belterületi vízrendezés I.ütem elszámolásából eredően 2.973 e Ft önerő 
támogatás realizálódott 2010.évben.  
A csatorna hálózat építéséhez kapcsolódóan a lakossági közműfejlesztési 
hozzájárulás támogatására 102 e Ft érkezett. 
 
  
B./  Támogatás értékű  bevétel 
 
Ezen bevételi csoportba tartozik a Munkaügyi Központ által a közhasznúak 
foglalkoztatása során felmerült kiadásoknak és a rehab foglalkoztatásra nyert 
támogatásnak a bevétele 2.660 e Ft.  
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A közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatásra nyert támogatás 531 e Ft, a kisebbségi 
önkormányzat támogatása 791 e Ft, a településőrök foglalkoztatására biztosított 
4.510 e Ft. 
Az OEP.-től a védőnői feladatok finanszírozására 23.230 e Ft TB támogatás érkezett. 
 
Az országgyűlési képviselők és a helyi önkormányzati képviselők választásának 
lebonyolítására 2.724 e Ft központi támogatás érkezett. 
 
A legnagyobb összegű bevétel a többcélú kistérségi társulástól, valamint a társult 
önkormányzatoktól az oktatási intézményekhez, az Alapszolgáltatási Központ 
működéséhez, a védőnői feladat ellátásra, belső ellenőrzés ellátására, az igazgatási 
tevékenység ellátására, valamint az ügyelet működéséhez utalt támogatások 
összege 133.856 e Ft.  
 
TÁMOP-TIOP pályázatok megvalósításához, amelyek elsősorban az 
esélyegyenlőség megvalósításához, társadalmi felzárkóztatáshoz kapcsolódó 
célokra kerültek benyújtásra összesen 81.793 e Ft érkezett. 
 
A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek közé tartozik az otthonteremtési 
támogatás 9.241 e Ft, az integrált oktatási intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó 
pályázati forrás 440.340 e Ft, a belterületi vízrendezés megvalósításához a Szent 
János árok I.ütem munkálataira nyert támogatásból kapott 10.155 e Ft,  illetve a 
II.ütem megvalósítására kapott 22.752 e Ft.  
 
 
C./  Saját bevételek 
 
A hatósági jogkörhöz köthető bevételek összege 1.140 e Ft, mely az okmányiroda  
bevétele. 
 
Az átengedett központi adók közül az SZJA helyben maradó része és az SZJA 
kiegészítés bevétel 100 %-ban kiutalásra került. 
 
Gépjárműadó bevételként 20.000 e Ft-ot terveztünk, a tényleges bevétel 20.270 e Ft.   
 
A helyi adók és azokhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok tervezett összege   62.400 
e Ft, a teljesítés 66.532 e Ft, mely 106,6  %. 
A magánszemélyek kommunális adója adónem esetében a kitűzött előirányzat nem 
teljesült, azonban iparűzési adónál jelentős többletbevétel keletkezett, mely 113 %. 
 
A talajterhelési díjból  származó bevétel 308 e Ft. 
 
Az egyéb saját bevételek teljesítése 110,6 %. A közoktatási intézmény 
előirányzatainak korrigálása után a módosított előirányzat 52.493 e Ft volt, a 
teljesítés 58.049 e Ft. Itt szerepelnek az intézményi működési bevételek, az 
alapfeladatok ellátása során nyújtott szolgáltatások (ellátottak és alkalmazottak 
térítési díjai), bérleti díjak.  
 
A 2009.évi állami támogatások elszámolását követően 9.604 e Ft támogatás 
érkezett, melyet a társult önkormányzatokkal történt elszámolások során figyelembe 
kellett venni. 
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Pénzeszközeink rövid lekötéséből eredően (14 napos lekötések) 4.877 e Ft 
kamatbevétel realizálódott. 
 
A felhalmozási célú egyéb bevételek között szerepel a DRV által fizetett víz és 
szennyvíz koncessziós díj 47.964 e Ft összegben, melyből a társult települések felé 
kiadás oldalon 24.650 e Ft kiutalásra került. 
 
A 2009.évi elszámolások szerint a Pogányvölgyi Tanuszoda Kft-től 5 millió Ft, illetve 
a DRV. Zrt-től 25 e Ft osztalék érkezett. 
 
 
D./ Átvett pénzeszközök 
 
Az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök között szerepel a 
Tóti Napok rendezvény lebonyolításához előző évben nyert és megvalósított 
brüsszeli elszámolásból származó 6.535 e Ft, melyből a résztvevő testvér 
települések részére 1.785 e Ft továbbutalásra került.  
 
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz a lakosság által befizetett szennyvízhálózat 
érdekeltségi hozzájárulás 2.145 e Ft.     
 
 
E./ Hitel 
 
A költségvetés készítésekor 51.108 e Ft működési hitel felvételt terveztünk, az év 
folyamán azonban a kiegyensúlyozott gazdálkodásnak köszönhetően hitel felvételére 
nem került sor. 
 
 
G./ Előző évi pénzmaradvány 
 
Az előző évi módosított pénzmaradvány 181.661 e Ft, melyből működési célra 
76.936 e Ft, felhalmozási célra 104.724 e Ft került felhasználásra. 

 
  

III. 
KIADÁSOK 

 
A kiadások módosított előirányzata 1.821.791 e Ft, a teljesítés összege 1.583.514 e 
Ft, mely 86,9 %. 

 
A./ Működési kiadások 
 
Az önkormányzat működési kiadásainak éves módosított előirányzata 1.088.326 e 
Ft, a teljesítés 1.020.162 e Ft (93,7 %). 
  
A személyi juttatások  teljesítése  a módosított  előirányzathoz viszonyítva 98,3 %.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 100 %. 
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Takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a dologi kiadások esetében a teljesítés   
90,8 %.     
 
A támogatás értékű működési kiadások között szerepel (3/b.sz.melléklet) a 
közoktatási feladatokhoz a többcélú társulásnak átadott pénzeszköz 340.116 e Ft, 
illetve a társult önkormányzatok részére az elszámolásokból adódó kiutalások 
összege 33.830 e Ft, valamint egyéb társulási és tagdíjak 1.536 e Ft. Az éves 
összege 375.482 e Ft. 
 
Működési célra átadott pénzeszközök a különféle tagsági díjak, a különböző 
társulásos hozzájárulások (polgári védelem, munkavédelem) alapítványi 
támogatások, sportegyesület támogatása, valamint a Tóti Napok rendezvény 
elszámolásához kapcsolódóan a partnertelepülések részére továbbutalt 
támogatásrészek. 
Az előirányzat összege 7.577 e Ft,  a  teljesítés 7.429 e Ft. 
 
A társadalom- és szociális támogatások módosított előirányzata 67.758 e Ft, a 
teljesítés 65.379 e Ft (96,5 %), mely a szociális segély, ápolási díj, rendkívüli 
szociális segély és gyermekvédelmi támogatás, valamint a természetben nyújtott  
szociális ellátásokat foglalja magába.  
 
 
B./ Felhalmozási kiadások 
 
A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 733.465 e Ft, a teljesítés 586.102 e 
Ft, 80 %.  
 
2010.évre tervezett beruházások jelentős részben megvalósultak. A 12.sz. 
mellékletben a bevételek hozzárendelésével célonként bemutatásra kerülnek a 
kitűzött feladatok. 
 
Felújítási kiadásaink teljesítése 63,9 %.  
A felújítási feladatokat a bevételi források hozzárendelésével célonként a 11.számú 
melléklet tartalmazza. 
 
A támogatás értékű felhalmozási kiadások a szennyvíz üzemeltetéssel kapcsolatos, 
a társult önkormányzatok részére a bérbeadásból származó bevétel továbbutalása 
24.650 e Ft.  
 
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök a lakáshoz jutás támogatás, az 
otthonteremtési támogatás, valamint a lakosság részére kiutalt közműfejlesztési 
támogatás összege 10.021 e Ft.  
 
Részvényvásárlásra 3.637 e Ft-ot fordítottunk. 
 
A csatornahálózat építéséhez felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel 2010.évi 
törlesztése 2.084 e Ft, volt. A hitel lejárati ideje 2011.év. 
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IV. 
PÉNZMARADVÁNY 

 
Az önkormányzat 2010.évi módosított pénzmaradványa 95.440 e Ft. 
 
A pénzmaradvány összegéből a működési célú maradvány 0 e Ft, a kötelezettséggel 
terhelt felhalmozási célú maradvány 94.550 e Ft. 
 
 

V. 
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA 

 
A vagyon értéke az előző évihez viszonyítva csökkent, mely annak a 
következménye, hogy a beruházások nem kompenzálták az értékcsökkenések 
negatív hatását.   
A 2009.évi eszközök és források összege 5.039.664 e Ft, mely 2010.évben 
4.924.427 e Ft . 
Az év során megvalósított beruházások és felújítások növelik a vagyon értékét, az 
elszámolt értékcsökkenési leírásoknak viszont negatív hatása van. 
 
 

VI. 
ELLENŐRZÉS 

 
Az Áht. 97.§.(2) bekezdésében előírtak szerint a költségvetési szerv vezetője az éves 
költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba 
épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének 
működtetéséről. 
A FEUVE szabályzat tartalmazza a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzésre vonatkozó szabályokat.   
Ennek megfelelően a feladatellátás során érvényesítjük az előirányzatokkal, a 
létszámmal valamint a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 
eredményes gazdálkodás követelményeit. 
A belső ellenőrzési tevékenységet társulásos formában látjuk el.  A Pogányvölgyi 
Többcélú Kistérségi Társulás és a Lengyeltóti Városi Önkormányzat között létrejött 
megállapodás szerint 1 fő köztisztviselő látja el a belső ellenőrzési feladatokat.  
A belső ellenőrzésekre munkaterv készült. A végrehajtásra vonatkozó beszámoló 
külön napirendi pontként szerepel. 
 
 
 
Összegezve a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodását 
megállapítható, hogy az egyre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére 
eredményes volt. 
 
Tervezett feladatainkat lehetőségeinkhez képest teljesítettük, melyhez külső 
finanszírozási forrás bevonására - a költségvetésben tervezettel ellentétben - nem 
volt szükség.  
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Törekedtünk a bevételek növelésére, a kiadások esetében a legszükségesebb 
feladatokat valósítottuk meg, szem előtt tartva a kívánt ellátási szintnek való 
megfelelést.  
 
A feladatellátás racionalizálása, takarékos ellátása érdekében a kötelező közoktatási 
feladatot ellátó intézményt többcélú társulás fenntartásába adtuk. 
 
A működés elsődlegességét biztosítva jelentős mértékű felhalmozási és felújítási 
feladatokat végeztünk, melyekhez jelentős pályázati forráshoz jutottunk.  
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010.évi gazdálkodásról szóló 
beszámolót fogadja el, és alkossa meg a zárszámadásról  szóló  rendeletet. 
 
 
 
Lengyeltót, 2011. április 13. 
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