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Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás I.félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület !

A Képviselő-Testület a 2011. évre elfogadott koncepciót követően két fordulóban tárgyalta a 
költségvetési tervjavaslatot.
Mindezek eredményeként az  4/2011. (III.02. ) rendeletével 

 422.790    E Ft  bevételi és kiadási főösszegű ill.

költségvetést fogadott el. 

Ezen  összegű  kiadási  előirányzatot  hitelfelvétel  megjelölésével  tudta  csak  lefedezni  az 
önkormányzat.  A működési  hitelként   61.199 Ft  ,  fejlesztési  hitelként  16418 E  Ft  került 
beállitásra a költségvetésbe.

A  költségvetés  helyzetét  bemutató  féléves  beszámoló  elkészültéig  egy  esetben  történt 
előirányzat módosítás, melynek eredményeként : 

 2011.évi költségvetés főösszege:  440.124  E Ft.

Tervezett bevételek teljesitése  :    49,5  %

A   bevételek  teljesülést   önkormányzati  szinten  az    1.sz.melléklet,  intézményi  szinten 
3.sz.melléklet  mutatja be. 
Helyi adók tekintetében  elmaradást mutat az iparűzési adó , melynek bevételén még mindig a 
válság hatása érződik. Alulteljesítés mutatkozik a telekadónál, ahol az „időbeli megcsúszás” 
látszik.  Az  idegenforgalmi  adó  a  két  nyári  –  július,  augusztus  –  hónap  során  várhatóan 
realizálódik. Az építményadó esetén hátralék befizetése került csak tervezésre, melynek 71%-
a már befolyt. Egyéb sajátos bevételként 124 Ezer Ft építéshatósági bírság és szabálysértési 
bírság bevétel keletkezett. 
Bevételi oldalon jelent meg 4800 Ezer Ft működési c. támogatási kölcsön megtérülés és 7343 
Ezer Ft fejlesztési c. támogatási kölcsön megtérülés.
Ezen  tételek  a  Járóbeteg  Kft.  részére  ideiglenesen   -  folyószámla  hitel  keretének 
megnyitásáig-  kölcsönadott  összegek  visszafizetését  mutatják.  Ugyanezen  tételek 
megjelennek a kiadási oldalon is.
Egyéb központi támogatásként jelentkezett 943 ezer Ft , amely a központi költségvetés által 
finanszírozott,  költségvetési  szerveknél  foglalkoztatottak  2011.évi  kompenzációja.  A 
dolgozók bizonyos  köre kapta  azért,   hogy a  megváltozott  adójogszabályok  miatt  a  nettó 
jövedelem nem legyen csökkenő.
A  2010.évi  beszámolóban  elszámolt  állami  támogatások  egyenlegeként  411  ezer  forint 
érkezett  az  önkormányzathoz  (  előző évi  költségvetési  kiegészítés,  visszatérülés),  mely az 
előző évi pénzmaradványt növelte.



A módosított  előirányzat  már  tartalmazza  az  ÖNHIKI összegét  –  22.114 ezer  -  ,azonban 
2011.06.30-án a bevétel  még nem realizálódott  ( gyakorlatilag az állam már elindította az 
önkormányzat felé, azonban csak július 1-jén érkezett meg a bankszámlára ).
2011.06.30-án az önkormányzat 9.986 ezer forint likvid hitel állománnyal rendelkezett.

Pénzeszközök felhasználása :     45 %-os

Az  önkormányzat  I.félévi  gazdálkodása   az  intézmények  működtetésén  túl  2011.év  első 
félévében  a   folyamatban  lévő  fejlesztések   (Városközpont  projekt  ),  továbbá  a 
kötelezettségvállalt Arany János u. buszmegálló kialakítása  munkáira terjedt ki.
A  félévben megvalósult fejlesztéseket részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza.
A személyi juttatások esetén a felhasználás 48 %-os, a munkaadót terhelő járulékok esetén 
47,5%., a dologi kiadások esetén  45,6%.

Az iskola fenntartási költségeihez a pénzeszköz átadás folyamatos, félévkor 45,5 %,  felújítás 
költségeihez tervezett pénzeszköz átadás még nem történt.

Előző  évről  áthúzódó  tételként  jelentkezett  az  Óvodai  TÁMOP  pályázat  602  ezer  Ft-os 
kiadása és bevétele.
A  szeptembertől  induló  második  bölcsödei  csoport  feltételeinek  kialakítása  a  nyári 
hónapokban történik.

Társadalmi  és szoc.pol.  juttatásokat  a tervezettnek és a rendeletnek  megfelelően fizeti  az 
önkormányzat.

A felvett fejlesztési célú hitel törlesztése az ütemezésnek megfelelően történik.

Határozati javaslat:

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  évi  gazdálkodás  I.  félévi 
helyzetéről szóló tájékoztatást az 1,2,3,4. számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.
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