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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény előírásainak megfelelően önkormányzatunk 
2011. évi gazdálkodásának  alakulásáról a 2011. szeptember  30-i állapotnak megfelelően az alábbiak 
szerint számolok be. 
 

I. 
 

A 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁS JOGI KERETEI 
 
Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit alapvetően a helyi önkormányzatokról, az 
államháztartásról, a számvitelről szóló törvények  és ezek végrehajtási rendeletei határozzák meg. 
Képviselő–testületünk Tiszacsege Város Önkormányzata 2011. évi költségvetését az 1/2011.(III. 04.) 
számú önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet a beszámolási időszak alatt  két 
alkalommal módosított. 
 

II. 
 

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 
A gazdálkodás alakulását a költségvetési rendelet mellékleteivel azonos szerkezetű  táblázatok 
segítségével kívánjuk bemutatni. 
A bevételek főbb bevételi forrásonként, a kiadások felhasználási jogcímenként, illetve rendelkezési 
jogosultság szerinti csoportosításban  mérlegszerűen kerülnek bemutatásra. 
 
A működési célú bevételek és kiadások  tájékoztató jelleggel szintén mérlegszerűen kerülnek 
bemutatásra. 
 
Az önkormányzat gazdálkodási feladatait intézményei útján látja el. Az önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
A  Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ és  a 
Városi Óvoda és Bölcsőde önállóan működő költségvetési szervek, melyek gazdálkodásának 
végrehajtó szerve a  Polgármesteri Hivatal . 
 
 Az intézmények gazdálkodási feladataihoz a pénzeszközöket az önkormányzat likviditási helyzetének 
függvényében biztosította. 
A  kiegyenlítetlen szállítói követelések  állománya 2011. szeptember 30-án  önkormányzati szinten  
85.239 ezer Ft volt.  
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Ebből a szállítói állományból a nem esedékes követelések összege 8.099 ezer Ft, a harminc napon 
belüli követelés összege 8.408 ezer Ft, harminc napon túli  8.228 ezer Ft,  hatvan napon túli tartozás 
összege 60.504 ezer Ft volt. 
A tartozások főként közüzemi díj tartozások, gyermekélelmezéssel összefüggő kiadások és a 
működéssel szorosan összefüggő kiadások voltak. 
 
A fentieken túl 25.478 ezer Ft tagönkormányzati hozzájárulással tartozunk a szociális intézményi 
alapfeladatokat ellátó Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának. 
 
A gazdálkodásban jelentkező legnagyobb  feszültséget az okozta, hogy a  2010.évben kivitelezett EU- 
támogatás bevonásával megvalósult   új Óvoda és Bölcsőde támogatásának kiutalása elhúzódott. 
 
A támogatás utófinanszírozott, az önkormányzat a projekt  bonyolítása és  lezárása érdekében 
támogatás megelőlegező hitelt vett fel az OTP Bank  Nyrt-től, melynek  2011. szeptember 30-án  
fennálló összege 130.718.955 Ft volt.  
 
/ A beszámoló készítés időpontjában már ismeretes, hogy 2011.október 12-én kiutalásra került 
106.955.973 Ft összegű  támogatás, amelyet a fennálló támogatás megelőlegező hitel törlesztésére 
fordított az önkormányzat. A fennmaradó támogatás megelőlegező hitel összege 23.762.982 Ft./   
  
A projektzárás után  a VÁTI által végzett helyszíni ellenőrzés során több hiányosság, valamint 
szabálytalanság gyanúja  került megállapításra. 
/ A szabálytalansági eljárás vizsgálata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség / NFÜ/ részéről  lezárult, a 
hozott döntés   az önkormányzatot igen hátrányosan érinti ugyanis a pótmunka szabályosságát 
állapítja meg ./ 
 
A  fentiek miatt szükségessé vált a fennmaradó  hitel futamidejének meghosszabbítása.  A 
hitelszerződés módosítását követően a visszafizetés végső határideje 2012. március 31. 
 
Szükségessé vált  a 2010. évben felvett 45 millió Ft-os rövid lejáratú működési hitel még fennálló 
42.000 ezer Ft-os tőke tartozás visszafizetésének határidő hosszabbítása is, mivel az önkormányzat a 
2011. szeptember  30-i végső visszafizetési kötelezettségének nem tudott  eleget tenni. 
A futamidő meghosszabbítását követően a hitel visszafizetés végső határideje 2012. március 31.  
 
Jelenleg 135 millió Ft-os folyószámla hitelkeretből gazdálkodik az önkormányzat. A folyószámla 
hitelkeret szerződésünk 2012. március 31-én jár le. 
 
Az igénybe vehető  munkabérhitel keret összege 2011. július hónaptól 32.625 ezer forintra változott . 
A változást a költségvetés bérelőirányzatának  függvényében állapítja meg a hitelintézet. 
 
A szeptember  30-i folyószámla hitelkeret felhasználásunk 130.311 ezer Ft, rövid lejáratú hitel 
állományunk 42.000 ezer Ft volt. Munkabérhitel állományunk a beszámolási időszak végén  nem állt 
fenn.  
A likvidhitelek állományában a 2010.évi záró állományhoz képest  48.886 ezer Ft csökkenés 
tapasztalható. 
 
A felvett fejlesztési célú hitelekből és kölcsönökből 27.883 ezer Ft-ot fizetett vissza az önkormányzat 
a beszámolási időszak végéig.  
 
Az intézmények saját bevételeinek teljesítése az időarányosan elvárható teljesítéstől valamelyest 
elmaradnak . A teljesített bevétel  130.094 ezer Ft, ami az éves módosított előirányzat a 71%-a . 
 
Az önkormányzat a költségtakarékossági  intézkedései ellenére sem tudja  biztosítani likvidhitel 
felvétele nélkül a kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrásokat, nem rendelkezik olyan 
rendszeres bevételi forrással, amiből folyamatosan biztosítani tudná a zavartalan működést. 
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A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében szükséges bevételnövelő, illetve kiadás csökkentő 
intézkedések azonnali és folyamatos megtétele. 
 
A költségvetésben megjelölt hiány finanszírozása érdekében benyújtásra került az ÖNHIKI pályázat. 
A pályázat elbírálását követően 33.013 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat . A támogatás 
kiutalására 2011. július 01-én került sor. 
 
A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára,  Tállai András  hivatalos értesítésében kizárólagos 
célszerinti felhasználást írt elő. 
A támogatásból  60 napon túli kiegyenlítetlen  közüzemi és élelmezéssel összefüggő számlák valamint 
az alapfokú nevelési, oktatási intézmények fenntartására érdekében felmerült kiadások kerültek 
rendezésre. 
A felhasználását a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága a II. ütemű ÖNHIKI támogatási igény 
beterjesztésekor ellenőrizte és elfogadta.  
 
A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium megvizsgálta az ÖNHIKI támogatással 
egy időben beterjesztett kérelmünket , melyben a 2009. év végén kiutalt 2 millió forint összegű 
visszatérítendő,  működésképtelen önkormányzatok támogatásának elengedését kértük. 
. 
Az említett miniszterek megállapították, hogy az  önkormányzat gazdálkodásában kialakult pénzügyi-
gazdasági feszültségek következtében a működőképesség veszélyeztetése nélkül nem képes 
visszafizetni a visszatérítendő támogatást, így annak visszafizetésétől eltekintenek. 
 
1. Bevételek alakulása 

 
1.1 Állami támogatások 
 

Az állami támogatások tervszerűen érkeztek költségvetésünkbe, a tervezettnek, illetve a 
finanszírozási gyakorlatnak megfelelően.  
Lehetőség nyílott a normatív állami támogatások évközi korrekciójára, önkormányzatunk 
iparűzési adóerő képességének változása miatt élt a korrekció lehetőségével . A változás 
következtében a jövedelemkülönbség mérséklése címen juttatott SZJA támogatás 45 ezer Ft –tal  
csökkent. Az egyéb feladatmutatók állományában  a beszámolási időszak alatt nem történt 
változás.  
 

           Központosított állami támogatás keretében 23.468 ezer Ft került kiutalásra.  
A kiutalt összegből : 
 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás           115 ezer Ft 
 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás       4.126 ezer Ft 
 Integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok támogatása      2.907 ezer Ft 
 Nyári szociális gyermekétkeztetés támogatás        4.488 ezer Ft 
 Bérpolitikai intézkedések támogatása / prémiumévek program/     8.114 ezer Ft 
 Óvoda és bölcsőde építés BM önerő támogatás       3.718 ezer Ft 
Ezen kívül:  
 Egyes szociális feladatok támogatása     152.673 ezer Ft 
 Egyéb központi támogatás / 2011.évi bérkompenzáció/       4.293 ezer Ft 

 
 
1.2 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 
 
 

Az egészségügyi szolgáltatások működéséhez a MEP a finanszírozási szerződésnek megfelelően 
biztosítja a pénzeszközöket.  
Az eredeti költségvetésben számításba vettük  a 2. számú fogorvosi körzet helyettesítésével járó 
támogatást, ezt a feladatot azonban  sikerült vállalkozásba adni, így a költségvetésünkben 
tervezett  bevételi előirányzat nem fog teljesülni. Ezzel összefüggésben a   tervezett kiadások 
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vonatkozásában  megtakarítás fog mutatkozni,  a  fizetett rezsi költségek / általány jellegűek/ 
csak átmenetileg terhelik a költségvetésünket, a vállalkozás beindításával a kifizetett költségek 
elszámolásra kerülnek a szolgáltatóval. 
A MEP által kiutalt támogatás eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítése  61 %-os.  
 
A központi orvosi ügyelet finanszírozása a tervnek megfelelően  74,3 %-ra teljesült. 

          A  társult önkormányzatok lakosságszámuk arányában járulnak hozzá az ügyelet kiadásaihoz.  
          Egyek önkormányzata 2.493 ezer Ft,  Újszentmargita önkormányzata 523 ezer Ft hozzájárulást 
         fizetett meg a beszámolási időszak végéig.   

 
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához a Belügyminisztérium 100%-os 
visszatérítéssel biztosítja a pénzeszközöket.  
Az igénybejelentésünkre 851 ezer Ft támogatás érkezett, a kifizetett  közlekedési  támogatása 
összege szeptember 30-ig 888 ezer Ft volt. A különbözet összege igénylésünk alapján a IV. 
negyedévben várható. 
 

          A mozgáskorlátozott támogatáshoz hasonlóan 100%-os mértékben kerül megtérítésre a 
gyermektartásdíj megelőlegezett összege is.  

          A beszámolási időszak végén az ilyen címen kapott támogatás összege 554 ezer Ft volt. Az 
érintettek részére 736 ezer Ft került kiutalásra. A különbözet igénylésünk alapján a IV. 
negyedévben fog realizálódni. 

 
          A központi költségvetés nyújt fedezetet a Gyermekvédelmi törvényben biztosított 

otthonteremtési támogatás kifizetéséhez.  
          Az otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal 

felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. 
          A hivatkozott törvény 26.§ (4) bekezdése értelmében „ A gyámhivatal határozata alapján a – 

székhely szerinti- települési önkormányzat jegyzője az otthonteremtési támogatást a központi 
költségvetés terhére biztosítja.” 

          Az otthonteremtési támogatás kifizetéséhez 625 ezer Ft került kiutalásra önkormányzatunk 
részére. A kiutalt összeg az érintett fiatal felnőtt részére kifizetésre került. 

           
          A 2011.évi  népszámláláshoz 2.012 ezer Ft előleget biztosított a Központi Statisztikai Hivatal. 
 
 A rövid és hosszú távú  közfoglalkoztatás megszervezéséhez biztosított támogatáshoz a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági 
szerződés alapján  jut önkormányzatunk   – a pénzeszköz átvételre a ténylegesen felmerült 
kiadások arányában került sor.  

          Az I-III. negyedév időszaka alatt  163 fő közfoglalkoztatását szervezte meg az önkormányzat. A 
rövid távú programban    136 fő, a hosszú távra szervezett közfoglalkoztatásba jelenleg 27 fő 
vesz részt. 
 
A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 30 ezer Ft pályázati támogatásban részesült, 
melyet a „ Real-os” címkék gyűjtésében résztvevő tanulók használhatnak fel . 

 
A folyamatban lévő EU-s pályázatok támogatása az elszámolási rendből fakadóan meglehetősen 
nehézkes. A napi likviditási gondjainkat tovább növeli, hogy hosszabb időre meg kell 
előlegeznünk a saját forráson felül a lehívható támogatások összegét is.  
A Polgármesteri Hivatal 2010. évben megvalósult szervezetfejlesztéséhez nyújtott ÁROP-os 
támogatás meg nem került kiutalásra önkormányzatunk részére. 
 

             
1.3 Az önkormányzat sajátos bevételei  
 

A helyi adó bevételek  61.745 ezer Ft összegben realizálódtak. A tervadatokhoz viszonyított 
teljesítés 97 % -os .  
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          Az adónemenkénti  bevételekről az előterjesztés 1. számú kimutatásában adunk részletesebb  
          Információt. 
                 

Az átengedett központi adók között kimutatott gépjárműadó 16.290 ezer Ft-os tervezett 
összegével szemben  14.368 ezer Ft került beszedésre, ami  88,2 %-os teljesítésnek felel meg.  

 
Az adóbeszedés érdekében az előírt fizetési határidők után felszólításokat küldtünk a hátralékok 
rendezésére. 
A hatékonyabb behajtás érdekében felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a 
Nyugdíjfolyósító   Igazgatósággal, illetve  letiltásokat eszközöltünk a hátralékosok 
munkáltatóinál.  
 
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek  - önkormányzati szinten - az értékesítés tárgyában 
kötött adás - vételi  szerződéseknek megfelelően alakultak. Az ingatlan eladásból származó 
bevétel  3.355 ezer Ft volt a beszámolási időszak végén.  
Az eladásra meghirdetett ingatlanok után  nincs érdeklődő.   
Értékesítésre került a Polgármesteri Hivatal Opel Vectra személy gépjárműve, a befolyt vételár 
450 ezer Ft. 
Az ingatlan hasznosításból befolyt bérleti díjak összege:  helyiség bérletből 2.387 ezer Ft, 
közterület használatból 2.410 ezer Ft, földhaszon bérletből 229 ezer Ft. Az előirányzathoz 
viszonyított teljesítés 76,3%. 
A lakbérekre 158 ezer Ft, az önkormányzati bérlakások bérletére 2.514 ezer Ft került 
befizetésre, ami a tervezett bevételhez képest 54,2 %-os. 
 
A beszámolási időszak végén  fennálló   bérleti díj és lakbérhátralék 3.722 ezer Ft volt.  A 
követelésünk  beszedés érdekében a nagyobb hátralékot felhalmozottakkal szemben jogi 
intézkedéseket tettünk. 

 
1.4 Intézmények saját bevételei 
 

Az önkormányzat intézményeinek saját  működési bevételei a módosított előirányzathoz 
viszonyítva  71 %-os szinten 130.094 ezer Ft összegben teljesültek. 
A bevételek intézményenként, bevételi  jogcímenként   külön mellékletben kerülnek  
bemutatásra.  
A 12/1, 12/2, 12/3, 12/4  sorszámmal ellátott mellékletek mérlegszerűen tartalmazzák az adott 
intézmény szakfeladatának bevételeit főbb bevételi jogcímenként, valamint a felmerült 
kiadásokat kiemelt előirányzatonként. 
  
 
Polgármesteri Hivatal:         4.521 ezer Ft            71,7  % 
 
A bevételek alakulásáról a 12/1/1, 12/1/2, 12/1/3, 12/1/4, 12/1/5 számú melléklet ad bővebb 
információt. Megállapítható, hogy az eredeti költségvetésben tervezett bevételek közel  
időarányosan teljesültek .  

  
 
 

Kommunális Szolgáltató Szervezet:             102.332 ezer Ft               68,5% 
 

Az intézményi működési  bevétele közel 6.600 ezer Ft-tal növekedett az előző év hasonló 
időszakához képest .  
A víz és csatornadíj bevételek vonatkozásában a beszedés hatékonyságának csökkenése 
tapasztalható, jelentősen megnőtt a kintlévőségek állománya.  
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A terv teljesítési mutató a beszámolási időszak végén a vízdíj vonatkozásában csupán 68,6 %  
volt, a csatornadíjra és szennyvíz szippantásra befizetett összeg  18.377 ezer Ft  ami  73,7%-os 
teljesítési színt. 
A tervtől történő elmaradás tapasztalható a fürdő bevétel vonatkozásában is. A tervezett 24.000 
ezer Ft bevétellel szemben a szezonzárást követően 20.247 ezer Ft bevétel realizálódott, amit 
jelentősen befolyásolt a júniusi kedvezőtlen időjárás.   
 
A szennyvízbekötésekből származó bevételek a lakossági igények alapján alakulnak. A  
tervezettnél kevesebb az igény a rácsatlakozásra.   
 
Temetkezési szolgáltatásból 7.869 ezer Ft, sírhelymegváltásból 1.035 ezer Ft bevétele 
származott az intézménynek. 

 
 
Városi Óvoda és Bölcsőde                                                                9.588 ezer Ft               69,2 % 
 
Az intézmény bevételei az óvodai és bölcsődei élelmezés térítési díjaiból származik. A 
gyermekvédelmi törvényben biztosított kedvezmények alapján az önkormányzat 
gyermekétkeztetési támogatása folyamatosan elszámolásra került. 
Az intézmény kihasználtsága a beszámolási időszakban a tervezett  alatt  alakult, ez mutatkozik 
az időarányosan elvárt bevételek teljesítési adatában is.  
 

 
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ                                  17.018  ezer Ft              89,3 % 
 
A térítési díj bevételekben  folyamatosan elszámolásra kerültek a gyermekvédelmi törvény 
alapján biztosított kedvezmények. A tervezetthez  / előző évi kihasználtságra alapozott/ képest 
nőtt a gyermekélelmezést igénybe vevők köre. A térítési díj bevételek teljesítése a módosított 
előirányzathoz viszonyítva 94,5 %-os. 
 

          
1.5 Hitel felvétel  
 

   Működési célú hitel: 
A hiány és a bevételkiesés miatt hitelfelvételt kellett eszközölnünk, amely a bevezetőben már 
említésre  került.  
A működéssel összefüggésben 657.358 ezer Ft hitel felvételére került sor, a  visszafizetett 
likvidhitelek összege  703.244 ezer Ft volt. 
A fentiek alapján az  év eleji nyitó állomány  45.886 ezer Ft-tal  csökkent.  Likvidhitel 
állományunk a beszámolási időszak végén 172.311 ezer Ft.  / folyószámla hite: 130.311 ezer Ft,  
rövid lejáratú hitel 42.000 ezer Ft/ volt. 
 
A kifizetett működési célú hitel kamat összege:  24.155 ezer Ft. 
 
Fejlesztési célú hitel: 
 
Az óvoda és bölcsőde építéséhez támogatás megelőlegező hitel felvételére került sor 2010. 
évben. A beruházás bonyolításában feltárt  szabálytalanságok  miatt a támogatás összege  nem 
került kiutalásra  2011 szeptember 30-ig, így  nem sikerült visszafizetni az OTP Banknak a 
támogatás megelőlegező hitelt, ezért szükségessé vált a hitel futamidejének meghosszabbítása. 
A  szeptember 30-án fennálló támogatás megelőlegező hitel összege 130.719 ezer Ft. 
 
A korábbi években felvett  fejlesztési hitelek  esedékes tőke törlesztéseit határidőben 
teljesítettük, a visszafizetett hitel állomány 14.283 ezer Ft.  
A fejlesztési hitelek után  kifizetett kamat összege: 8.077 ezer Ft 
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A NAGÉV Kft-től kapott 13.600 ezer Ft kölcsön visszafizetésre került. 
 
A 2011. szeptember 30-án fennálló hitelek és kölcsönök  állományáról, valamint az 
önkormányzat tartozás állományáról a 3. sorszámmal ellátott kimutatásban adunk tájékoztatást. 
 
 

2. Kiadások alakulása 
 
  Önkormányzatunk a kiadásait 2011. I-III. negyedévben 811.102 ezer Ft összegben teljesítette. 
  A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés  59 %-os. 

 
       A kiemelt előirányzatok aránya a terv és teljesítés adatok alapján az alábbiak szerint alakult: 

 
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

2011. I-III.  NEGYEDÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 
 

adatok ezer  Ft-ban 

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT 
MEGNEVEZÉSE 

Módosított 
Előirányzat 

Teljesítés 
 

Teljesítés 
%-a 

Személyi juttatások 345.589 246.710 71 
Munkaadókat terhelő járulékok 84.835 61.483 72 
Dologi kiadások 388.983 233.132 60 
Pénzeszköz átadások 54.800 3.670 7 
Szociálpolitikai juttatások 246.020 185.169 75 
Fejlesztési, felújítási kiadások 6.200 4.308 69 
Fejlesztési célú hiteltörlesztés 207.028 27.883 13 
Likvidhitel-, röv.lj. működési hitel törlesztés 45.000 48.886 109 
Tartalék 700   

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások  -139  

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.379.155 811.102 59 
 

Az önkormányzat 2011.évi költségvetésének összeállítása során a tárgyévi kiadások 
előirányzatain túl megtervezte az  előző év végére felhalmozódott szállítói és egyéb követelések 
kiegyenlítését is. 
A tervteljesítési viszonyszámok alapján megállapítható, hogy az önkormányzat a takarékos 
gazdálkodás megszervezése mellett kényszerpályán mozgott, nem rendelkezett kellő fedezettel a 
kiadásainak rendezésére.  
A személyi juttatások és a szociális kiadások teljesítése időarányos, takarékos gazdálkodásra 
utal. 
A dologi kiadások pénzügyi teljesítése 60%-os, a kifizetetlen szállítói állományt figyelembe 
véve ez a szint közel 80% körüli teljesítés mutat.  
A dologi kiadások között kerül elszámolásra a hitelek után felszámított kamat. A beszámolás 
időszakában kifizetett kamatkiadások összege 32.232 ezer Ft. 
 
A tervezett pénzeszköz átadások döntő hányada a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását 
illetné, az intézményi szociális ellátás, családsegítő szolgálat feladat ellátására. Sajnos azonban 
nem tudtunk eleget tenni vállalt   kötelezettségeinknek a társulási hozzájárulás megfizetésével, 
mindössze 2.000 ezer Ft tagönkormányzati hozzájárulás került átutalásra.  
Az önkormányzat hátraléka a társulási hozzájárulás vonatkozásában  25.478 ezer Ft. 
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A Városi Sport Egyesület működési támogatására 1.520 ezer Ft kiadás teljesült. A 2011.évi 
költségvetésben már nem került tervezésre első lakáshoz jutók támogatása, azonban 2010. évről 
egy áthúzódó kifizetési kötelezettségünknek eleget kellett tenni 150 ezer Ft összegben. 

 
 A tervezett fejlesztési kiadások közül az  útépítést a fedezet hiány miatt nem tudta felvállalni az     
 önkormányzat, így tervezett előirányzat 184.346 ezer Ft-ról 6.200 ezer Ft-ra változott. 
 Az eredeti költségvetésben karbantartás címen került tervezésre a kompra és rév lejárótervezett 
 kiadás. A kompon elvégzett munkák azonban felújítás jellegük miatt a felhalmozási kiadások  
 között kerültek elszámolásra. Az előirányzat rendezésre a soron következő költségvetési  
 rendelet  módosításban sor fog kerülni. 
 
A szociális kiadások teljesítése a tervekhez hasonlóan alakult, a teljesítés időarányos. 
             

 
Pénzforgalmunk alakulása önkormányzati szinten: 
 
2011. január 01-i nyitó pénzkészlet: 

2011. I-III. negyed évi bevétel: 

2011. I-III. negyed évi kiadás: 

60 ezer Ft 

        811.968 ezer Ft 

        811.102 ezer Ft 

  

2011. szeptember  30-i záró pénzkészlet:         926  ezer Ft   
 
 
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat likviditási helyzete az I-III. negyedév során 
csak a likvidhitelek visszafizetési határidejének a  hosszabbításával  volt megoldható. 
A hiány csökkentése érdekében beadásra került a támogatási igényünk az ÖNHIKI II. ütemére. A 
pályázatok elbírálása megtörtént , mely  24.000 ezer Ft támogatást eredményezett  önkormányzatunk 
számára. A támogatás kiutalása 2011. november 05-én került sor. 
 
A felhalmozódott szállító követelések kezelésére, ütemezett fizetési haladékot kértünk az energia 
szolgáltatóktól és egyéb szállítóinktól. 
 
A megtett takarékossági intézkedések mellett keresni kell azokat a bevételnövelő lehetőségeket, 
amelyek finanszírozhatják a működési kiadásainkat,  és megállíthatják az önkormányzat további  
eladósodási folyamatát. 
A működőképesség biztosítása érdekében  fentieken túl szükséges a rövid lejáratú hitelek hosszú 
lejáratúvá ütemezése, valamint az EMEL Kft-vel szemben fennálló 40 millió forintos kölcsön 
átütemezése, részletfizetési kötelezettség mellett.   
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet a beszámoló, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 
 
Tiszacsege, 2010. november 24. 
 
 
 
                                                                                                           Szilágyi Sándor 
                                                                                                             polgármester 
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……../ 2011.(XI. 30.) KT. számú HATÁROZAT  

 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő–testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. 
törvény 79.§ (1) bekezdése alapján  az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodása súlyos 
likviditási nehézségekkel küzdött, ezért 
 

a) a működőképesség megtartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a többletforrások 
feltárására, valamint a kintlévőségek minél hatékonyabb beszedésére; 

 
b) az elkövetkezendő időszakban fokozott  takarékos  gazdálkodást kell folytatni; 

 
c)  olyan bevétel növelő intézkedéseket kell tenni, amelyek hosszabb távon biztosítani tudják az 

önkormányzat feladatai ellátásához szükséges forrásokat, az önkormányzat 
működőképességének megőrzése érdekében; 

 
d) pályázati pénzeszközökkel csökkenti kell az önkormányzati hiány összegét; 

 
 
 
Határidő:folyamatos 
Felelős:    Szilágyi  Sándor polgármester 
                Füzesiné Nagy Zita jegyző 
                Intézményvezetők 
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