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Kelebia Község Polgármesterétől

INDOKLÁS 
A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez 

 

I. 

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 
 

Kelebia Községi Önkormányzat 2008. év során kötelező feladatainak eleget tett és az önként 

vállalt feladatokat is meg tudta oldani. A feladatok ellátása 1 önálló és 4 részben önállóan 

gazdálkodó intézményben történt. Többcélú kistérségi társulás keretében az orvosi ügyeleti, 

valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat közszolgáltatásokat látta el az önkormányzat. 

A hatékonyabb szakmai tevékenység ellátása érdekében előbbi feladathoz az állami 

finanszírozáson felül 877 e Ft-tal járult hozzá a község. 

 

Kelebia Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3/2008.(III.07.) számú rendeletével 

alkotta meg az önkormányzat 2008. évi költségvetését, amelyet összesen 6 alkalommal 

módosított. A Polgármesteri Hivatal és hozzátartozó szakfeladatok, valamint a részben önállóan 

gazdálkodó Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza, Napköziotthonos Óvoda, 

Farkas László Általános Iskola és a Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház költségvetésének 

eredeti előirányzata 435.770 eFt volt, a módosításokat követően az előirányzat 597.259 eFt.  

 

II. 

Bevételi források és azok teljesítése 
 

A bevételek 579.524 eFt-os főösszeggel teljesültek, amely 97 %-os teljesülés. Ebből pénzforgalmi 

bevétel 540.004 eFt, pénzforgalom nélküli bevétel 39.520 e Ft. 

 

Az intézményi működési bevételek kamat nélküli összege 101,51 %-ban teljesült a módosított 

előirányzathoz viszonyítva, amely 46.594 eFt bevételt jelentett az önkormányzat számára. 

Bevételi elmaradás jelentkezett a bérleti díj bevételeknél és az EU költségvetésből származó 

működési célú pénzeszközátvételnél, a többi jogcímen bevételi többlet realizálódott. 

 

A kamatbevételek 1.083 eFt-os összeggel teljesültek, amely a módosított előirányzathoz 

viszonyítva 154,71 %. A kamatbevételek a költségvetési számlák forgalma utáni 

kamatbevételekből és az év során lekötött összegek kamataiból tevődik össze.  
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A helyi adóbevételek forrása a magánszemélyek kommunális adója és a helyi iparűzési adó 

bevételek, amelyek együtt 46.767 eFt összegben folytak be az önkormányzathoz. A 

magánszemélyek kommunális adója 11.134 eFt-ban teljesült, amelynek az előirányzathoz 

viszonyított aránya 97,70 %.  

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó 35.379 eFt összegben 

teljesült, amely a módosított előirányzat 98,275 %-a. 

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységből 254 e Ft iparűzési adó bevételünk 

realizálódott, amely az előző évi 89,12 %-a.  

 

Az Egyéb sajátos folyó bevételek és a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék bevételek 

teljesülésének és módosított előirányzatának aránya: 145,9 %. 

Az egyéb sajátos folyó bevételek lakbér, garázsbérlet bevételeit tartalmazza. Az előirányzattól 

való pozitív eltérés oka – a helyi adót fizetők késedelmes teljesítése következtében – a vártnál 

magasabb összegben befolyt késedelmi pótlék bevétel. 

 

Az állam által átengedett bevételek – személyi jövedelemadó és gépjárműadó – 100,9 %-ban 

teljesültek. A 2008. évben realizálódott átengedett személyi jövedelemadó és a 

jövedelemkülönbség mérséklésének összege 85.086 eFt, míg a gépjárműadó bevétel 12.421 eFt 

(108 %). 

 

Az állami támogatások, úgymint normatív állami támogatás, kötött felhasználású állami 

támogatás 100 %-ban, a központosított állami támogatások 16.803 eFt összeggel 100 %-ban,  a 

helyi önkormányzatok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása 12.124  eFt-ban teljesült, 

egyéb központi támogatás 14.938 eFt. (Részei: 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi 

elszámolása; helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése; előnyugdíjra jog. 

önk.köztiszt.felmentéssel kapcs. kifiz. tám.)  

 

Működési célú pénzeszközátvételek és támogatásértékű működési célú bevételek 26.417 e Ft-tal, 

összességében 89,16 %-ban teljesültek. A Egészségügyi Alaptól védőnői finanszírozásra és 

ügyeleti feladatok ellátására 11.109 eFt bevételre tett szert az önkormányzat, a Munkaerőpiaci 

Alaptól 2.526 eFt-ot vett át közhasznú foglalkoztatás finanszírozásához, valamint a kistérségi 

társulástól 58 e Ft-ot kapott az önkormányzatok közötti előző évi elszámolás miatt. 

Működési célú pénzeszközátvétel volt 2008 évben a vállalkozásoktól 30 eFt, háztartásoktól 18 e 

Ft, non-profit szervezetektől 200 eFt, EU költségvetésből 3.938 eFt HEFOP pályázat címén. 

Támogatásértékű működési célú bevételeket kapott az önkormányzat a központi költségvetésből. 

Ebből: 
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• a parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák 

beszerzésére FVM támogatás volt 250 eFt,  

• 100 e Ft a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól a Kárpát Fesztivál támogatása,  

• a Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 568 eFt,  

• a KAB Drogmegelőzési pályázatra 227 eFt a Szociális és Munkaügyi 

Minisztériumtól, 

• a 2008. március 9-i népszavazás lebonyolítására 757 eFt, 

• az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól (Erdei Iskola pályázat) 192e, 

• előző évi központi költségvetési kiegészítésként 2896 eFt,  

• Közkönyvtárak uniós programjának 2008. évi támogatása (KüM) 150 eFt, 

• területalapú támogatás 121 eFt,  

• 2007. évi pályázati díjak visszatérítése címen 393 eFt, 

• 2.246 eFt a 2007. évi jövedelemdifferenciálódás elszámolása utáni támogatás 

folyt be az önkormányzathoz.  

 

A felhalmozási célú bevételek összességében 82,63 %-ban teljesültek, 79.751 eFt értékben. 

Ebből 71.811 eFt az INTERREG pályázat EU támogatása. Az előirányzattól való elmaradás oka 

az önkormányzat által értékesített ingatlan vételár 36 %-ának 2009. évre való áthúzódásából 

adódik.   

III. 

Kiadások alakulása 
 

A fent részletezett bevételek biztosították az 552.827 eFt-os főösszegű kiadások fedezetét, amely 

92,56 %-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva. 

A kiadások a következő arányban oszlanak meg: 78,5 % működési kiadás és 21,35 % 

felhalmozási kiadás. Az előző évihez viszonyítva a működési kiadások aránya 2,84 %-kal nőtt, 

míg a felhalmozási kiadások közel 4,89-szeresükre nőttek. 

A személyi jellegű kiadások 97,72 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 98,23 %-ban, a dologi 

kiadások 92,79 %-ban, a társadalom és szociálpolitikai juttatások 98,37 %-ban, a működési célra 

átadott pénzeszközök 92,08 %-ban, a támogatás értékű működési célú pénzeszközátadás 84,28 %-

ban, 2267 e Ft-tal teljesült a módosított előirányzathoz képest . 

 

Az átadásra kerülő működési célú pénzeszközök összesen 3.953 eFt-ot képviselnek a 

költségvetésben, amely a módosított kiadási főösszeg 0,66 %-a. Működési célú pénzeszköz 

átadások és támogatásértékű működési célú kiadások elsősorban a kelebiai civil szervezeteknek, 
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egyesületeknek (Sportkör, Polgárőrség, Karitász, Gyermekeinkért Alapítvány) támogatására, az 

önkormányzat érdekképviseleti szerveinek, társulásainak (TÖOSZ, Halasi Többcélú Kistérségi 

Társulás, Homokháti Önkormányzatok Egyesülete, Vasutas Települések Szövetsége, 

Falugondnoki Egyesület,), és az Arany János tehetséggondozó program keretében tanulók, illetve 

a Bursa Hungarica pályázat keretében felsőoktatási hallgatóknak nyújtott támogatásokra átadott 

pénzeszközöket tartalmazza. 

 

A felhalmozási célú kiadások összességében 93,67 %-ban, 118.749 eFt összeggel teljesültek.  

Az önkormányzatnál felújítási kiadásokra 35.722 eFt, intézményi beruházási kiadásokra 81.895 

eFt, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 5 eFt, támogatásértékű felhalmozási célú kiadásra 427 

e Ft, dolgozók lakásvásárlására nyújtott kölcsönre 700 e Ft fordítódott. 

 

A fenti tételekből felújítására 35.722 e Ft-ot fordítottunk, ami a módosított előirányzat 97,8 %-a.  

Részei: 

• Polgármesteri Hivatal felújításai: 

o orvosi rendelő akadálymentesítésére 1.188 eFt, 

o az Erdei Iskola átalakítási terveire 390 eFt, 

o a Polgármesteri Hivatal felújításának I. ütemére (tetőszerkezet cseréje)  

15.532 e Ft, 

o a járda felújításra (TEKI) 12.512 eFt, 

o a Napközi konyha fejlesztésére (CÉDE) 5.212 eFt, 

o a Polgármesteri Hivatal és a templomkert rehabillitációjának tervezésére 400 e Ft 

 került kifizetésre.  

• Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Központ bejárati ajtaját ki kellett cserélnünk, ami  

130 eFt volt.  

• Szent Erzsébet Otthonházban gázkazánt cseréltünk 358 eFt értékben.  

 

Intézményi Beruházások 92,29 %-ban valósultak meg. A Polgármesteri Hivatalnak vásároltunk 

vízszivattyút 924 eFt értékben, 1 db Notebook-ot (e-MOP pályázat) 110 eFt-ért.  A Szerb-magyar 

Agrárkereskedelmi Központ beruházására fordítottunk 78.150 eFt-ot (ebből EU támogatás  

71.811 eFt). A Bajcsy Zs. utcai leállósávra 273 eFt-ot, a szennyvíz megvalósíthatósági 

tanulmányára 1296 eFt-ot, az előkészítő munkáira 202 eFt-ot, a központi parkhoz tartozó 

gyalogosátkelő és parkoló tervezésére 328 eFt-ot, az Ady E. u. parkoló terveinek 

engedélyeztetésére 9 eFt-ot, a parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas 

motoros fűkaszák beszerzésére 132e Ft-ot fordítottunk. A Csongrád Megyei Településtisztasági 

Kft.-ben 10 eFt értékben üzletrészt vásároltunk.   
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A Napköziotthonos Óvoda felszereltsége egy új  konyhai mosogatógéppel 387 e Ft összegben 

javult.  

 

IV. 

Pénzmaradvány változásának tartalma és okai 
 

A 2008. év során 25.319 eFt pénzmaradvány képződött, amely a bevételi főösszeghez viszonyítva  

4 %. Az előző évi pénzmaradványnál  5.034 eFt-tal kevesebb.  

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány tehát 23.801 eFt. Költségvetési kiutalás kiutalatlan 

támogatás miatt 1.518 e Ft összegben illeti meg az önkormányzatot, így a költségvetési 

pénzmaradvány összege 25.319 e Ft. 

A feladattal terhelt pénzmaradvány összege 22.323 eFt. Szabadon felhasználható a következő évi 

költségvetésben tehát 2.996 eFt.  

 
V. 

Értékpapír és hitelműveletek alakulása 

 
Kelebia Községi Önkormányzat 2008. év során nem élt az értékpapír műveletek lehetőségével. 

Évközben likviditási gondjaira való tekintettel likvid hitelt vett fel a számlavezető banknál, 

amelyet év végére visszafizetett. Az évközbeni ideiglenesen szabad pénzeszközeit kizárólag 

lekötött bankbetét formájában tartotta. Hosszú távú hitelállománya továbbra sem keletkezett 

községünknek. 

 

VI. 

A vagyon alakulása 
 

Az önkormányzat mérleg-főösszege a 2007. évinek 108,35 %-a. Ez a vagyonnövekedés a Szerb-

Magyar Agrárkereskedelmi Központ jelentős beruházásának, a járda, konyha felújításnak, 

valamint a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezet cseréjének eredménye. 

Az önkormányzat vagyonának megoszlása: befektetett eszközök aránya 94,57 % - ez 2,27 %-kal 

magasabb az előző évinél-, míg a forgóeszközök aránya 5,43  % az összes eszközhöz viszonyítva. 

A követelések tekintetében önkormányzatunk a helyi adók adósainál élt az egyszerűsített 

értékelési eljárás lehetőségével, és 4.976 e Ft értékvesztést számolt el. 

Az önkormányzat forrás szerinti megoszlása a következő: saját tőke 93,70 %, tartalékok 3,02 %, 

kötelezettségek 3,29 %.  
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Tőkefeszültségi mutató: 3,399 %. 

Tőkefinanszírozási mutató: 3,218 %. 

Esedékességi aránymutató: 44,35 %. 

 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének megoszlása a következő:

Immateriális javak 0,022 %  
 Ingatlanok 89,9 %  
 Gépek, berendezések, felszerelések 0,75 %  
 Járművek 0,24 %  
 Befektetett pénzügyi eszközök 1,65 % 

 Ezek közül az egyéb tartós részesedést jelentő Kelebia Kft. (Székhelye: Kelebia, Ady 
 E. u. 114.) 100 %-ban az önkormányzat tulajdonában van, melynek értéke 10.000 e Ft. 

 Üzemeltetésre átadott eszközök 4,94 %  
 

Forgótőke aránya: 4,11 % 
Befektetett eszközök fedezettsége: 97,78 % 
 

Kelebia, 2009. 04. 30. 

 

Oltyánné Kozla Erika Maczkó József 
 jegyző polgármester 


