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Előadó:         Zsombok Lajos polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 79.§.(1)bekezdése előírja, hogy a 
polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig 
tájékoztatja a képviselő-testületet. 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata 4/2011.(II.25.) sz. rendeletével állapította meg 2011.évi 
költségvetését, melyet az első félév során két alkalommal módosított. 
 
A költségvetés eredeti előirányzata 911 842 e Ft volt, mely a módosításokat követően 921 997 
e Ft-ra nőtt. 
 
Az előirányzatokat növelte, a 352/2010.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott 
közalkalmazottak-köztisztviselők számára központi forrásból biztosított bérkorrekció, mely az 
SZJA változások miatt vált szükségessé. 2011. június 30-ig a bérkorrekció támogatása 1 359 
ezer Ft volt.  A KEOP pályázat keretében kapott 8 778 ezer Ft, mely a Fodor András 
Általános Iskolánál 50 férőhelyes kerékpártároló kialakítását teszi lehetővé. 2011. 
októberében országos népszámlálás lesz, a feladat ellátásával kapcsolatos költségek 
támogatására az önkormányzat előirányzatát 2 275 ezer Ft-tal kellett növelni. A 
közműtámogatásra fejlesztési célú bevételként a központi költségvetésből 72 ezer Ft-t. 
 
Csökkentő tényező volt, hogy a tervezett pénzmaradványhoz képest, a tényleges 
pénzmaradvány összege 1 969 ezer Ft-tal lett kevesebb, valamint a Helyi Kisebbségi 
Önkormányzat állami támogatását tervezetthez képest 360 ezer Ft-tal csökkentették. 
 
B e v é t e l e k: 
 
2011. I. félévében a bevételek összege 432 673 ezer Ft volt, mely Önkormányzati szinten a 
46,9 %-os teljesítést mutat, mely a tervezetthez képest a bevételek tekintetében 3,1%-os 
elmaradást mutat. Az önkormányzat a 2010. évi pénzmaradványát technikailag felhasználta. 
 
Támogatási bevételeink a normatív hozzájárulások összege 64 468 ezer Ft, melyből 
feladatmutatóhoz kötött 59 508 ezer Ft, lakosságszám arányos támogatás összege 4 960 ezer 
Ft támogatást kaptunk.  A központosított előirányzat keretén belül 72 ezer Ft-t, Egyéb 
központi támogatás címén 1 359 ezer Ft támogatást kaptunk., A normatív kötött felhasználású 
támogatások összege 25 405 ezer Ft (szociális segélyek) havonta a tényleges kiadások szerint 
kerülnek visszaigénylésre és megtérítésre. Önkormányzat költségvetési támogatásként 
összesen 91 304 ezer Ft támogatást kaptunk, mely 48,82%-ban teljesült. 
 



 2 

Támogatás értékű bevételként szerepel az Alapszolgáltatási Központ és a központi ügyelet, 
a belső ellenőrzés, a műszaki feladatok, valamint az igazgatási feladatok működtetéséhez 
fizetett önkormányzati hozzájárulások, a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által 
igényelt és továbbutalt állami támogatások. 
Itt szerepel továbbá a Munkaügyi központtól kapott rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás 
támogatása, valamint a 2010.évi állami támogatások elszámolását követően Lengyeltótit 
megillető visszatérítés összege. Támogatás összegű működési bevételként az önkormányzat  
80 102 ezer Ft kapott, teljesülés 52,13%. 
 
Működési bevételünk a tervezetthez képest 41,4%-ban, 26 195 ezer Ft összegben valósultak 
meg. Ennek oka, hogy az ellátási díjak, valamint bérleti és lízingdíjak a tervezetthez képest 
kisebb összegben valósultak meg. 
   
A helyi adó bevételek 27 063 e Ft összegben realizálódtak, mely 42,35% teljesítés.  
Adónemenként: az építményadó 56,34 %, telekadó 43,9 %, a magánszemélyek kommunális 
adója 62,76 %, az iparűzési adó 32,48 %, idegenforgalmi adó 10,57 %, vállalkozók 
kommunális adója 44 %. A legnagyobb bevétel kiesés időarányosan az iparűzési adó 
tekintetében jelentkezett. 
 
Az átengedett központi adók közül az SZJA helyben maradó része 9 897 ezer Ft és az SZJA 
kiegészítés 43 798 ezer Ft,  52,29 %-ban realizálódott. A gépjármű adó összege 10 248 ezer 
Ft, teljesítése 51,24 %. 
 
Kamatbevétel: tervezett 2 500 ezer Ft, teljesült,  679 e Ft-ban. 27% 
 
Fejlesztési bevételeink a folyamatban lévő kivitelezéseknek megfelelően pályázati lehívások 
szerint realizálódnak, támogatás értékű fejlesztési célú támogatást 21 291 ezer Ft összegben 
kaptunk.  
 
A felhalmozási célú egyéb bevételek az időarányosnál kedvezőbben alakultak, a saját 
tulajdonú Pogányvölgyi Tanuszoda Kft-től 5 millió Ft osztalék érkezett számlánkra. 
 
 
K i a d á s o k: 
A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 41,29 %. 
 
A működési kiadások 311 028 ezer Ft esetében a teljesítés 42,24 %, a felhalmozási kiadások 
60 230 ezer Ft, teljesítés 32,8 %. 
 
A személyi juttatások teljesítése 99 241 ezer Ft, 47,19%, A munkáltatót terhelő járulék 
összege 25 892 ezer Ft volt, teljesülés 51%.  
 
Dologi kiadások az elmúlt fél év során 108 599 ezer Ft összegben teljesültek, mely 42,8 %. 
 
Támogatás értékű működési kiadások között a legnagyobb volumeni kiadást a közoktatási 
intézmény működésével kapcsolatos kiadások jelentik, mely az első félév során 29 441 ezer 
Ft átadott támogatást jelentett a kistérségi társulás részére. Támogatás értékű működési 
kiadások között szerepel továbbá a különféle tagsági díjak, társulási hozzájárulások, 
tűzvédelem, munkavédelem, kistérségi tagdíjak befizetése szerepel, valamint az 
Alapszolgáltatási központ 2010.évi működésének elszámolásából keletkezett a társult 
önkormányzatok felé visszafizetett hozzájárulások. 
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Szociális támogatásokra 27 691 e Ft került kifizetésre, ez a tervezett összeg 37,8 %-a. 
 
Felhalmozási kiadások előirányzata 183 607 e Ft, a féléves teljesítés 60 230 e Ft, ez 32,8 %. 
 
A fejlesztési kiadások előirányzata 105 324 e Ft, melyből a teljesítés 42 882 e Ft fejlesztési 
kiadás valósult meg. 
 
Felújítási kiadások előirányzata 5 000 e Ft, a teljesítés 2 730 e Ft. 
 
Összességében megállapítható, hogy az I.félév során az előirányzatokhoz viszonyítva a 
bevételek tekintetében elmaradás van, ennek egyik oka, hogy a tervezett működési bevételek 
nem úgy alakultak, mint ahogy tervezve lett. A térítési díjak, bérleti és lízingdíjak, valamint 
az adóbevétel közül az iparűzési adó bevételekének tekintetében elmaradás van.  
A kiadások 41,29%-ban valósultak, a kiadások teljesítése az időarányos teljesítés alatt maradt. 
Ez köszönhető annak, hogy takarékos gazdálkodással csak a legszükségesebb feladatok 
valósultak meg. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011.évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről készült tájékoztatót fogadja el. 
 
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletes bemutatását a csatolt mellékletek 
tartalmazzák. 
 
Határozati javaslat: 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi költségvetés I.féléves 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót 432 673 e Ft teljesített bevétellel és 380 725 e Ft teljesített 
kiadással elfogadja. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 26. 
 
 
        Zsombok Lajos 
        polgármester 
 
Előterjesztést készítette: 
 
Subicz Istvánné 
Közgazd.irodavezető 
 
 
Jóváhagyta: 
 
Dr. Szatmári Ibolya  
jegyző 


