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Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014.április 29-én tartandó ülésére 

Kéthely Község Önkormányzatának 2013. évi zárszámadási rendelete megalkotásához 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

 

Az önkormányzat 2013.évi bevételei: 

Lásd az 1. sz. melléklet szerint 

 

Működési bevételek: 

 

1. Saját bevételeinket összesen: 66.519 ezer Ft-ban terveztük meg, melynek teljesítése 

87.624 ezer Ft. 

 

Átengedett központi adók tervszáma: 5.000 e Ft, mely gépjárműadóból származó befizetés. 

A befolyt összegből önkormányzatunkat megillető rész / 40 % / 5.145 ezer Ft volt, 103 %. 

Helyi adó bevételt 27.000 ezer Ft-ot terveztünk, melyből építményadóra 9.951 e Ft-ot, 

vállalkozók kommunális adójára 7 ezer Ft-ot, iparűzési adóra 32.345 ezer Ft-ot, telekadóra 

1.085 ezer Ft-ot fizettek be az adózók. Bírság és pótlék bevételünk 541 ezer Ft. Összesen 

43.929 ezer Ft, 163 %. 

 

Egyéb saját bevételeink terv száma: 34.519 ezer Ft, teljesítése 111 %, mely 38.550 ezer Ft. 

 

Szolgáltatások bevételi terv száma: 10.533 ezer Ft, teljesítése 14.917 ezer Ft 112 %. 

A közös hivatalnál végzett fénymásolás és hirdetés bevételünk     180 ezer Ft. 

Az önkormányzati szolgáltatások bevételei:         14.737 ezer Ft 

 -Kábel TV hirdetés 74 ezer Ft 

 Fűnyírás 98 ezer Ft 

 Továbbszámlázott szolgált 1.318 ezer Ft 

 Temetőgondozás, kaszálás 735 ezer Ft  

        Nevezési díj       10 ezer Ft 

        Vendég ebéd /20.474 adag/        11.892 ezer Ft 

        Alkalmazottak térítési díja             582 ezer  Ft   

        Könyvtári szolgáltatás    28 ezer Ft 

Bérleti díjak:     8.680 ezer Ft 

 Földbérlet 673 ezer Ft 

 Területhasználati díj  2.497ezer Ft 

 Művelődési ház terembérlet 283 ezer Ft 

 Lakbérek 2.694 ezer Ft 

 Egyéb helyiségek bérleti díja  2.533 ezer Ft 

 



 

Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk a térítési díjak, melyből az 

óvodai térítési díj bevétel 903 ezer Ft volt, az iskolások térítési díj bevétele 3146 ezer Ft, 

összesen: 4.049 ezer Ft. 

Az óvodában a kiszolgáltatott adagok száma 12.693, a napköziben 25.540 adag volt. 

Általános forgalmi adó bevételünk önkormányzat szinten 8.818 ezer Ft-volt. 

Kamatbevételt a folyószámlákon és a lekötött betétek után 1.918 ezer Ft-ot kaptunk. 

 

Központi költségvetésből származó bevételeink eredeti előirányzata 128.006 ezer Ft. 

Tény száma 180.460 ezer Ft. Normatív támogatásunk központilag 3.833 ezer Ft-tal nőtt, 

mondtuk vissza a idősek normatívájából év közben 2.453 ezer Ft-ot, gyermekétkeztetés 

támogatására kaptunk 1.677 ezer Ft-ot, szociális és gyermekjóléti szolgálat támogatására 

4.159 ezer Ft-ot, Központi támogatást kaptunk a dolgozók bérkompenzációjának fedezetére 

5.263 ezer Ft-ot, valamint a nyári gyermekétkeztetés biztosításához 285 ezer Ft-ot, könyvtári 

beszerzésre 165 ezer Ft –ot. Ívóvíz és csatorna díj támogatására 19.067 ezer Ft-ot, 

támogatására 457 ezer Ft-ot. Erzsébet utalványt 522 ezer Ft értékben kaptunk. 

Egyes jövedelempótló támogatások címén 16.000 ezer Ft-ot igényeltünk vissza a központi 

költségvetésből. 

 

Támogatásértékű bevételek terv száma: 11.504 e Ft, tény száma: 32.867 ezer Ft  

  Kliknek elszámolás az iskolával          1.926 ezer Ft 

 Mezőőrök működési kiadásaira 1.200 ezer Ft 

 Iskolatej 638 ezer Ft 

 Gyermekvédelmi támogatás                                  53 ezer Ft 

 Védőnői szóig. MEP finanszírozás 3.076 ezer Ft 

 Munkaügyi központ bértámogatása 20.584 ezer Ft 

 Szociális társulás tagjaitól 1.080 ezer Ft 

 Közös Hivatal fenntartásához Balatonújlak 4.100 ezer Ft 

 TKT-Marcali elszámolásból                               210 ezer Ft 

 

A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 1.757 ezer Ft, a zsidótemető 

karbantartására átvett pénzeszköz 96 e Ft, valamint a védőoltás költségéből a családok által 

vállalt önrész 84 ezer Ft. Együtt 1.937 ezer Ft. 

 

Működési célú pénzmaradványunk: 18.935 ezer Ft. 

 

Függő-átfutó bevételek tény száma. 681 ezer Ft 

 

Községi Önkormányzatunk 2013.évi működési bevétele 322.504 ezer Ft. 

 

Felhalmozási bevételek: 

 

TIOP-os könyvtárpályázat támogatása 2.244 ezer Ft megérkezett számlánkra. 

Koncessziós díj bevételt 7.955 ezer Ft-ot kaptunk a DRV-től. 

Osztalék bevételünk előző évre 48 ezer Ft. 

Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetése 415 ezer Ft. 

 

Felhalmozási pénzmaradványunk: 41.362 ezer Ft. 

 

Felhalmozási bevételek összege: 52.024 ezer Ft. 



 

Kéthelv Községi Önkormányzat költségvetésének bevétele 2013. évben 374.528 ezer Ft 

volt. 

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásai: 

Lásd a 2. számú mellékleteket.  

 

Általános iskola 

Megtörtént az iskola átadással kapcsolatos pénzügyi elszámolás, az áthúzódó kiadásaink 

1.172 ezer Ft volt. 

Szociális Szolgáltató központnál a saját dolgozóink által végzett karbantartási és felújítási 

munkák miatt a ráosztott költség 907 ezer Ft. 

 

Önkormányzati konyha (2/A. számú melléklet) 

A konyha költségvetési kiadása 34.064 ezer Ft-ban terveztük meg. A dolgozói létszámban 

változás nem volt. Az eredeti előirányzat módosításra került a kapott bér kompenzációval, 

valamint a ter4veztthez képest több lett a kiszolgáltatott ebéd adagok száma, így a dologi 

kiadások is nőttek. A tanév befejeztével a konyha üzemelése le állt, megtörtént az épület teljes 

felújítása. 

 

Körjegyzőség (2/B. számú melléklet) 

 

A körjegyzőség intézménye jogszabályi változás miatt megszünt és 2013. március 01-vel 

Közös Önkormányzati Hivatal néven működik tovább. Az év közbeni személyi változások 

miatt a személyi juttatások és járulékainak teljesítése többlet kiadással járt. A dologi kiadások 

esetében viszont jelentős a megtakarítás. 

A hivatal éves kiadása 38.280 ezer Ft. 

 

Községgazdálkodás: (2/C. számú melléklet) 

Az ágazat kiadásait 43.734 ezer Ft-ban teljesült. Ebből a közfoglalkoztatás kiadásai 19.750 

ezer Ft. Kiadásaink az út és árok fenntartásra 5.542 ezer Ft volt, , szemét szállítással 

kapcsolatos kiadások 737 ezer Ft, lakások fenntartására 1.007 ezer Ft, bérleményekre 2.122 

ezer Ft, park fenntartásra 5.852 ezer Ft, közvilágításra 4.558 ezer Ft, temető fenntartásra 1.240 

ezer Ft, egyéb községgazdálkodási feladatokra 2.926 ezer Ft  

 

Egészségügy: (2/D. számú melléklet) 

Az ágazat működési kiadásai a védőnői szolgálat fenntartásával összegfüggő kiadásokat 

tartalmazza 4.461 ezer Ft-ban,az egészségügyi épület kiadásai 291 ezer Ft és a gyermekjóléti 

szolgálat fenntartási kiadásai 217 ezer Ft. Az ágazat összkiadása: 4.969 ezer Ft. 

 

Segélyezés: 2./E.számú melléklet) 

A jogcímenkénti saját erő előirányzatait és azok teljesítését a 2/G. sz. mellékletben soroltuk 

fel.  

 

Közművelődés: (2/F. számú melléklet) 

Az ágazaton belül a művelődési ház kiadása 8.368 ezer Ft,a falunapi rendezvények  kiadása 

670 ezer Ft, a könyvtár kiadása 2.934 ezer Ft, könyv beszerzés 798 ezer Ft összesen 12.770 

ezer Ft volt. 

 

Igazgatás: (2/G. számú mellékletek) 



Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint 

külső bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét, melynek tény 

száma összesen 9.298 ezer Ft. A járulékok kiadási tény száma: 2.302 ezer Ft. Dologi 

kiadásokra 4.230 ezer Ft került felhasználásra. 

Összesen: 15.830 ezer Ft. 

 

Támogatás és átadott pénzek: (2/H.számú melléklet) 

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról és az átadott pénzeszközökről a 2/H. számú 

mellékletet készítettük. 

 

Mezőőri szolgálat: (2/I. számú melléklet) 

A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint a dologi kiadások tény száma 

4.368 ezer Ft. 

 

Felújítások 

A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósítását a 3. számú 

mellékletben mutatjuk be. 

 

Beruházások 

A tervezett beruházásokat jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be. 

 

 

Lakáshitel 

Kamatmentes lakáshitel nyújtásának keretösszegét 1.000 ezer Ft-ban terveztük meg.Az év 

során 500 ezer Ft került kifizetésre. 

 

Tartalékok: 

Az általános tartalék összege 15.805 ezer Ft. 

A céltartalék összege: 19.539 ezer Ft 

 

Függő átfutó kiadásaink / december havi munkabérek/ 8.812 ezer Ft 

 

Kéthely Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetés kiadási tény száma: 322.196 ezer 

Ft 

 

Kéthely, 2014. április 25. 

 

Sipos Balázs 

polgármester 


