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T Á  J  É  K  O Z  T  A  T  Ó 
Kéthely Község Önkormányzatának 2015. augusztus 27-én tartandó ülésére az 

önkormányzat 2015.évi költségvetésének I. félévi teljesülésérıl 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete 2015. február 11-én tartott ülésén, 
2/2015.(II.12.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2015. évi 
költségvetését. 
Az elfogadott költségvetés az elmúlt félév során egy alkalommal került módosításra, a 
11/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelettel, mely az elsı negyedéves módosítása volt a 
költségvetési rendeletnek; a központi pótelıirányzatok, valamint az átvett pénzeszközök 
költségvetésen történı átvezetése miatt. 
A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2015. június 30-ig megvalósított 
beruházási és felújítási kiadásokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást. 
 
Az önkormányzat 2015. évi bevételei: 
Lásd az 1. sz. melléklet szerint 
 
Mőködési bevételek: 
 

1. Saját bevételeinket 82.985 ezer Ft-ban terveztük meg, teljesítése 45.076 ezer Ft, 
54 %. 

Sajátos mőködési bevételeink: 
Átengedett központi adókból befolyt 3.084 ezer Ft (62 %), mely a gépjármőadóból származó 
összes befizetés 40 %-a. Tervezett összeg 5.000 Ft. 
Helyi adó bevételt 34.300 ezer Ft-ot terveztünk, melybıl 18.122 ezer Ft folyt be /53 % /, 
építményadóra 7.238 ezer Ft, telek adóra 329 ezer Ft, iparőzési adóra 10.490 ezer Ft, pótlék 
65 ezer Ft. 
 
Egyéb saját bevételeink terv száma: 43.685ezer Ft, teljesült 23.870 ezer Ft / 55 % /. 
Szolgáltatások bevételi terv száma: 16.151 ezer Ft, tény száma 6.762 ezer Ft / 42 % /. 
A közös hivatalnál végzett fénymásolás és hirdetés bevétele 62 ezer Ft. 
Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 6.700 ezer Ft, melybıl 
 Kábel TV hirdetés 41 ezer Ft 
 Könyvtári szolgáltatás 11 ezer Ft 
 Továbbszámlázott szolgált 830 ezer Ft 
 Temetıgondozás, kaszálás 395 ezer Ft  
       Vendég ebéd            5.037 ezer Ft 

     Munkahelyi étkeztetés                    383 ezer Ft 
     Nevezési díj        3 ezer Ft 

Bérleti díjak bevételének terv száma: 8.320 ezer Ft, tény száma: 5.183 ezer Ft. 
 
       Területhasználati díj              784 ezer Ft 
 Földbérlet 903 ezer Ft 
 Mővelıdési ház terembérlet    218 ezer Ft 
 Lakbérek 1.416 ezer Ft 
 Egyéb helyiségek bérleti díja  1.862 ezer Ft 



   
Az intézményeink alaptevékenységébıl származó bevételünk a térítési díjak, melybıl az 
óvodai térítési díj bevételünk 1.795 ezer Ft, az iskolai gyermekek térítési díj bevétel 4.802 
ezer Ft. Az intézményi ellátás díj bevétele összesen: 6.597 ezer Ft, mely tartalmazza a 
kedvezményes étkeztetésben részesülı gyermekek térítési díjának átvállalt összegét is. 
 
Általános forgalmi adó bevételünk terv száma (a kiszámlázott és visszaigényelt áfa) összesen 
12.774 ezer Ft, teljesítése 4.605 ezer Ft.  
 
Kamatbevétel a folyószámlákon és a lekötött betétek után 1.000 ezer Ft-ot terveztünk,  
720 ezer Ft teljesült. 
Egyéb bevétel / nevezési díj / 3 ezer Ft. 
 
Központi költségvetésbıl származó bevételeink eredeti elıirányzata 188.805 ezer Ft, mely 
az önkormányzat mőködéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatásokat 
tartalmazza. Az elsı félévi módosított elıirányzatunk 196.390 ezer Ft. A központi 
költségvetés pótelıirányzatot biztosított 7.585 ezer Ft összegben: 

- bérkompenzáció fedezetére   1.872 ezer Ft-ot, 
- szociális ágazati pótlék címén     479 ezer Ft-ot, 
- egyes jövedelempótló támogatásokra 4.814 ezer Ft-ot, 
- nyári gyermekétkeztetésre      420 ezer Ft-ot. 

Az elıirányzatoknak 54 %-a került leutalásra, mely 106.040 ezer Ft. 
 
Támogatásértékő bevételek terv száma:     5.760 ezer  Ft, módosított elıirányzatunk 
19.779 ezer Ft, teljesítése 16.330 ezer Ft (83 %). 
       Elızı évrıl- választások elszámolása   32 ezer Ft 
 Mezııri szolgálat mőködési kiadásaira 540 ezer Ft  
 Védınıi szóig. MEP finanszírozás 1.739 ezer Ft 
 Közfoglalkoztatás fedezetére 14.019 ezer Ft 
 
Átvett pénzeszközeink államháztartáson kívülrıl:  a  szociális célra nyújtott kölcsönök 
visszafizetésébıl  befolyt 982 ezer Ft, a zsidótemetı karbantartására átvett 48 e Ft, a DRV-tıl 
átvett 1.773 ezer Ft . Együtt 2.803 ezer Ft. 
 
Elızı évi mőködési célú pénzmaradványunk igénybevétele a közös hivatal esetében 1.662 
ezer Ft, az önkormányzatnál 8.266 ezer Ft. Együtt: 9.928 ezer Ft. 
 
A Magyar Államkincstárnál 2014. évben egy évre vásárolt értékpapírjaink lejárata miatt 
20.000 ezer Ft bevétellel terveztünk, viszont a szerzıdésünket újabb egy évre 
meghosszabbítottuk. 
 
Állami normatíva elszámolásából 1.800 ezer Ft bevételt terveztünk, a szociális ágazatban és 
az óvodai ellátás területén, a kért összeg az elsı félévben nem került utalásra. 
 
Önkormányzatunk 2015.évi mőködési bevételének tény száma június 30.án:  
180.177 ezer Ft 
 
 
Felhalmozási bevételek  
 
Tervezett összege: 51.904 ezer Ft, tény száma: 33.908 ezer Ft (65 %). 
A közvilágítási pályázatunk áthúzódó bevétele     1.026 ezer Ft. 
A mikrobusz pályázati támogatása megérkezett számlánkra  10.000 ezer Ft. 
Koncessziós díj bevételt 19.500 ezer Ft terveztünk, utalás nem történt. 
Osztalékot kaptunk                        979 ezer Ft 



Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetésének bevétele        169 ezer Ft. 
Felhalmozási pénzmaradványunk igénybevétele    21.734 ezer Ft 
 
 
A Kéthelv Községi Önkormányzat 2015. I. félévi bevétele 214.085 ezer Ft. 
 
Az önkormányzat 2015. I. félévi kiadásai: 
Lásd a 2. számú mellékleteket.  
 
Közös hivatal (2/a. számú melléklet) 
A közös hivatal mőködésérıl szóló I. félévi tájékoztatót a testületek a 2015. augusztus 26-i 
együttes ülésen részletesen meg fogják tárgyalni. 
 
Önkormányzati konyha (2/b. számú melléklet) 
A konyha költségvetési kiadásait 40.619 ezer Ft-ban terveztük meg. Kiszolgáltatott adagok 
száma 34.536 adag. A dolgozói létszámban nem volt változást, továbbra is 1 fı 
közfoglalkoztatott részt vesz a munkában. A személyi juttatások és járulékai esetében a 
felhasználás idıarányos. Túllépés mutatkozik az üzemeltetési anyagok esetében, melynek 
oka, hogy az élelmiszer beszerzést itt könyveljük, mely 9.939 ezer Ft volt. Várhatóan az éves 
felhasználás a tervezettnek megfelelıen fog alakulni, hiszen a tanév második fele rövidebb 
így az étkezési napok is. 
 
Községgazdálkodás: (2/c. számú melléklet) 
Az ágazat kiadásaira 22.142 ezer Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza a 4 fı közalkalmazott 
bérét és járulékait. Módosított elıirányzata tartalmazza a bérkompenzáció és a 
közfoglalkoztatotti kiadások fedezetét, összesen 12.405 ezer Ft-ot. Kifizetett személyi 
juttatások és járulékok összesen 17.460 ezer Ft. Dologi kiadásaink tartalmazzák az út- és árok 
fenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, parkfenntartásra, közvilágításra, temetı 
fenntartásra, egyéb községgazdálkodási feladatokra fordított költségeket. Eredeti tervszámunk 
1.969 ezer Ft-tal nıtt, melyet a közfoglalkoztatottak dologi kiadásainak fedezetére kaptunk. 
Kiadások összesen az elsı félévben 25.199 ezer Ft volt. 
 
Egészségügy: (2/d. számú melléklet) 
Az ágazat mőködési kiadásaira 4.889 ezer Ft-ot terveztünk, mely a védını és a takarítónı / 1 
óra / személyi juttatásait és járulékait tartalmazza.  A dologi kiadásoknál a védınıi szolgálat 
kiadásain felül az épület karbantartási és biztosítási kiadásait is tartalmazza. Felhasználásra 
került 2.478 ezer Ft / 50 % /. 
 
Segélyezés:( 2/e. számú melléklet) 
A jogcímenkénti saját erı elıirányzatait tartalmazza, az elızı évi szinten, mely 9.620 ezer Ft. 
Az állami normatíván belül a szociális feladatok támogatására 5.234 ezer Ft-ot kaptunk, 
melyet csak az önkormányzati segélyezés feladataira használhatjuk fel.  
Féléves kiadásunk 14.942 ezer Ft. 
 
 
Közmővelıdés: (2/f. számú melléklet) 
Összes tervezett kiadásunk 12.840 ezer Ft. Az elsı félév során az állományi létszámon belül 
változások történtek: a mővelıdési házvezetı napi 4 órában foglalkoztatott, a volt takarítónı 
helyett új alkalmazott került felvételre.  Szakkörvezetıi díjat 4 fı részére számfejtünk. 
Kifizetett személyi juttatások összege 2.863 ezer Ft volt, a munkáltatót terhelı járulékok 
kiadása 727 ezer Ft. A dologi kiadásokra 6.780 ezer Ft-ot terveztünk, mely továbbra is 
tartalmazza a falunapi rendezvények kiadásait, felhasználásra 7.357 ezer Ft került. 
 
 
 



Igazgatás: (2/g. számú mellékletek) 
Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselık, valamint 
külsı bizottsági tagok juttatásait, valamint a 4 órás intézménytakarító bérét.  A személyi 
juttatások kiadása 5.565 ezer Ft. A járulékok kiadása: 1.560 ezer Ft. A felhasználás a 
tervezettnek megfelelı. 
Dologi kiadásokra 7.605 ezer Ft-ot terveztünk, felhasználásra került 3.071 ezer Ft. 
Összes kiadás 10.196 ezer Ft. 
 
Támogatás és átadott pénzek: 
Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról és az átadott pénzeszközökrıl a 2/h. számú 
mellékletet készítettük. Itt mutattuk ki a társulásoknak átadott mőködési támogatásokat is. 
 
Mezııri szolgálat: (2/i. számú melléklet) 
A két mezıır személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülı dologi 
kiadások módosított elıirányzata 4.364 ezer Ft, a felhasználás 2.389 ezer Ft. 
 
Kincstárjegy vásárlása a Magyar Államkincstárnál 10.000 ezer Ft. 
 
Átadott pénzek: A lakossági csatornadíj támogatásához kapott összeg elszámolásakor 1.773 
ezer Ft-ot, 2013. évi normatíva elszámolásból 1.719 ezer Ft-ot, valamint az állami támogatás 
elılegeként kapott 6.681 ezer Ft-ot vissza kellett fizetnünk a kincstárnak. 
 
Felújítások 
A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának kiadásait a 3. 
számú mellékletben mutatjuk be. 
 
Beruházások 
A tervezett beruházásokat és azok elsı félévi pénzügyi kiadásait jogcímenként a 4. számú 
mellékletben mutatjuk be. 
 
Lakáshitel 
Kamatmentes lakáshitel nyújtása 500 ezer Ft volt a keret. Felhasználás nem volt. 
 
Függı, átfutó kiadások 
2015. június 30-án 7.886 ezer Ft, mely fel nem használt étkezési utalvány, függı utalások 
rendezése, hó közi személyi juttatások elszámolása, fizetési elıleg, elszámolásra kiadott 
összegek, forgótıke, letéti számla forgalmából tevıdik össze. 
 
Az önkormányzat pénzkészlete 2015. június 30-án: 37.040 ezer Ft. 
 
Kéthely Község Önkormányzatának 2015. I. félévi költségvetésének kiadása 192.969 
ezer Ft. 
 
Kéthely, 2015.augusztus 24. 
 

Molnár Balázs 
polgármester 




























