
                                                    J E L E N T É S
                     Aszófő Község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről és a 

         több éves kihatással járó kötelezettségekről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. §. 4. bekezdése előírja, hogy a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a 
polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a 
helyi  önkormányzat  vagyoni  és  pénzügyi  helyzetéről,  valamint  a  képviselő-testület 
megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről..

Ezen kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. 

A  helyi  önkormányzatokról  szóló  törvénynek  megfelelően  a  helyi  önkormányzatok 
költségvetése az államháztartás részét képezi. A helyi önkormányzatok - az önkormányzati 
jogokon  alapulva  –  gazdálkodásukban  önállóak.  Az  önkormányzati  jogok  teljesülése 
érdekében  a  helyi  önkormányzat  költségvetésével  önállóan  gazdálkodik.  Az  önállóság 
biztosítása  megköveteli,  hogy  a  helyi  önkormányzatok  gazdálkodási  döntéseikért  a 
felelősséget  maguk  viseljék.  A  helyi  önkormányzatoknak  saját  költségvetésükből  kell 
biztosítani a feladataik ellátásához szükséges pénzeszközöket.
A költségvetési rendelet végrehajtásáról a polgármester gondoskodik. A helyi önkormányzat 
gazdálkodásának első féléves és három-negyedéves helyzetéről a polgármester tájékoztatja a 
képviselő-testületet. Ez a garanciális szabály biztosítja, hogy a képviselő-testület év közben is 
figyelemmel kísérhesse a legfontosabb folyamatokat és a költségvetési rendelet elfogadásakor 
szándékolt célok teljesülését.

Önkormányzatunk 2010. féléves gazdálkodásának értékelése

Az Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak összege az eredeti előirányzat szerint 
90058 e Ft volt, mely 90425 e Ft-ra módosult a képviselő-testület határozatai alapján.
Az önkormányzat 2010. első félévben 21232 e Ft kiadást és 22475 e Ft bevételt teljesített a 
pénzmaradvány nélkül.

2. A bevételek alakulása jogcímek szerint

A bevételek között a legnagyobb arányt a sajátos működési bevételek jelentik. Ezen belül 
-az átengedett központi adók, gépjárműadó 9190 e Ft, a teljesítése 56,8 %, 
-a helyi adóbevételek 5822 e Ft, a teljesítése 43,1 %.
-az önkormányzatok költségvetési támogatása 4221 e Ft, teljesítése 66,2 %.

Az önkormányzat helyi adó bevételei összességében a vártnak megfelelően alakultak.
Idegenforgalmi adó tartózkodás után teljesítése június 30-ig 12 e Ft.

Felhalmozási  célú  pénzeszköz  államháztartáson  kívülről  a  közműfejlesztési  hozzájárulás 
törlesztése, 239 e Ft értékben. 
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel a csatorna közmű eszközhasználati díja 2116 e Ft 
összegben. A telkek tervezett értékesítése ez idáig nem teljesült.



3. A kiadások alakulása

Személyi jellegű kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak 9283 e Ft, teljesítés mértéke 
45,5 %.
A dologi, egyéb folyó kiadások összege 6891 e Ft, a módosított előirányzathoz képest 26,3 %-
os teljesítést mutatnak.
Felhalmozási kiadások értéke 406 e Ft. Pályázati lehetőség hiánya miatt a kettő buszmegálló 
építését önerőből próbáljuk megvalósítani a második félévben. 
Végleges  pénzeszközátadás  és  támogatások értéke  1930 e  Ft,  teljesítése  25,7 %-os.  A II. 
negyedévi oktatási támogatás utalása áthúzódott a III. negyedévre.

Pénzeszközök- tartalékok:

2010. június 30-án pénzeszközünk összesen 34680 e Ft, melyből rövidlejáratú betét 31200 e 
Ft.

2010. évi költségvetésünk alapján a tervezett tartalékunk 28727 e Ft.

Az általános tartalékból június 30-ig felhasznált összeg 184 e Ft, mely a Képviselő-testület 
határozatai alapján történt.

Befektetett eszközök összesen 343832 e Ft,
Követelések összesen 4208 e Ft,
Rövidlejáratú kötelezettségünk 1503 e Ft.

Több éves kihatású kötelezettségünk nincs.

Az  előző  évekhez  hasonlóan  ahhoz,  hogy  az  önkormányzat  alapfeladatait  megfelelő 
színvonalon  láthassa  el,  ügyelni  kell  a  kiadásoknál  az  előirányzat-felhasználás  kedvező 
teljesítésére és a meg nem fizetett bevételek beszedésére.

Aszófő, 2010. augusztus 30.

Bors János
polgármester


