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Tárgy:  Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata  2012.I. félévi gazdálkodásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi 
önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a 
Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a költségvetésben megjelenő előirányzatok és a 
költségvetési egyenleg alakulását. 
Az előírásoknak megfelelően önkormányzatunk gazdálkodásának 2012. első félévi alakulásáról a 
2012. június 30-i állapotnak megfelelően az alábbiak szerint számolok be. 
 
 

I. 
 

A 2012. 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 2012. évi költségvetését a 7/2012.(II. 13.) 
önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet egy alkalommal módosított. 
 
 

II. 
 
 

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 
 
A gazdálkodás alakulását a költségvetési rendelet mellékleteivel azonos szerkezetű táblázatok 
segítségével kívánjuk bemutatni. 
Az önkormányzati szintű gazdálkodási adatok az 1. mellékletben kerülnek bemutatásra.   
A bevételek főbb bevételi forrásonként, a kiadások felhasználási jogcímenként, illetve rendeltetési 
jogosultság szerinti csoportosításban mérlegszerűen kerülnek bemutatásra. 
 
A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások  
tájékoztató jelleggel szintén mérlegszerűen kerülnek bemutatásra a 2.1 és a 2.2 mellékletek szerint. 
 
Az önkormányzat gazdálkodási feladatait intézményei útján látja el. Az Önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 



 
 

2 

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. 
 
Az intézmények részére kiutalt finanszírozás összege 191.644 ezer Ft volt, amely a költségvetés 
módosított előirányzatához viszonyítva 49,4%-os teljesítésnek felel meg.  
Az intézmények működése a félév folyamán biztosított volt.  
 
Hosszú évek óta először számolhatunk be arról, hogy az év első felében nem volt szükség 
munkabérhitel felvételére. A bérek és a rendszeres szociális ellátások kifizetése az esedékesség 
időpontjában történt. 
 
A kiegyenlítetlen szállítói követelések állománya 2012. június 30-án 64.994 ezer Ft volt, ami közel 
54% -a a  2011. június 30-ai szállítói állománynak.  
Ebből a szállítói állományból a nem esedékes követelések összege 3.787 ezer Ft, a harminc napon 
belüli követelés összege 9.634 ezer Ft, a harminc napon túli 6.888 ezer Ft, a hatvan napon túli tartozás 
összege 44.685 ezer Ft volt. 
 
Az önkormányzat követelés állománya 93.045 ezer Ft. A követelés állományból peresített 
vevőállomány 27.000 ezer Ft, amely a használaton kívül helyezett iskolaépület eladáshoz kapcsolódik. 
A peres eljárás több éve húzódik.   
A helyi adóból fenn álló követelés állomány értékvesztés nélkül nyilvántartott bruttó összege 45.458 
ezer Ft.  A tartozások jelentős hányada éven túli behajthatatlan követelés. Az egyszerű értékelési 
eljárás során elszámolható értékvesztés összege 33.614 ezer Ft. 
 
A  határidőn túli vevő állomány jelentős része 15.504 ezer Ft összegű víz és csatornadíj hátralék. A 
bérleti díj és lakbér hátralékok állománya 5.083 ezer Ft. 
 
Jelenleg 135 millió Ft-os folyószámla hitelkeretből gazdálkodik az önkormányzat, ami napi szinten 
100-110 millió Ft-ig  kihasznált. A folyószámla hitelkeret szerződésünk 2012. december 21-én jár le. 
 
Az igénybe vehető munkabérhitel keret összegét 2012.évben 32.625 ezer forintban állapította meg a 
hitelintézet. A munkabérhitel összege a költségvetésben tervezett bérelőirányzat függvénye. 
 
A felvett fejlesztési célú hitelekből és kölcsönökből 26.121 ezer Ft-ot fizetett vissza az önkormányzat 
a beszámolási időszak végéig.  
Ebből az óvoda építéshez felvett támogatás megelőlegező hitel összege 13.376 ezer Ft, a fürdő 
fejlesztés aktuális részleteinek törlesztése 2.245 ezer Ft, az EMEL Kft-nek megfizetett kölcsön 
törlesztés 10.500 ezer Ft összeg volt. 
  
Az önkormányzat a költségtakarékossági intézkedései ellenére sem tudja biztosítani maradéktalanul a 
kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrásokat, nem rendelkezik olyan rendszeres bevételi 
forrással, amiből biztosítani tudná a zavartalan működést, fedezetet tudna biztosítani ingatlanai 
karbantartására, fejlesztésekre. 
 
A költségvetésben megjelölt hiány finanszírozása érdekében benyújtásra került az ÖNHIKI pályázat. 
A pályázat elbírálását követően 21.909 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatás 
kiutalására 2012. június 30-án került sor. 
 
A 2012. június 30-i folyószámla hitelkeret felhasználásunk 81.351 ezer Ft, a rövid lejáratú hitel 
állományunk 42.000 ezer Ft volt. A 2011.06.30-ai   hitel állományhoz képest 88.283 ezer Ft –al 
csökkent a rövid lejáratú  működési célú hitelek állománya. 
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Az önkormányzat kötelezettség állományának változását az előző év  hasonló időszakához 
viszonyítva az alábbi ábra szemlélteti: 
 

 
 
Megállapítható, hogy az önkormányzat 2011. június 30-án fennálló 604.405 ezer Ft összegű 
kötelezettség állománya a következetes és fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően 298.195 ezer Ft 
összeggel csökkent. 
 
Az önkormányzat bevételei és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatok az 
alábbiak: 
 
                                                                                                               adatok ezer Ft-ban 

Bevételek jogcímei Eredeti 
előirányzat   

Módosított 
előirányzat  Teljesítés  

Teljesítés 
%-a 

 
Intézményi működési bevételek 191 742 140 199 79 352 57 
Közhatalmi bevételek 1 500 1 500 727 48 
Önkormányzat sajátos működési bevételei 257 940 257 940 132 504 51 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 13 977 13 977 4 069 29 
Támogatások kiegészítések 442 324 493 273 276 436 56 
Támogatásértékű bevételek 251 862 262 677 104 803 40 
Véglegesen átvett pénzeszközök 0 60 30 50 
Pénzmaradvány 53 028 53 028 0 0 
Finanszírozási bevételek 166 622 156 147 82 787 51 
Összesen 1 378 995 1 378 801 680 708 49 
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Az intézményi működési bevételek előirányzat adataiból kitűnik, hogy az előirányzat módosítás során 
jelentősen csökkentette a Képviselő-testület az önkormányzat  tervezett bevételeit.  
A módosításra azért került sor, mert a Képviselő-testület az önkormányzat vízi közműveit  2012. 
április 01. napjától működtetésre átadta a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek. 
A szerződés értelmében a szolgáltatási díjakat a Vízmű Zrt. szedi be, az üzemeltetéssel járó kiadásokat 
a Vízmű Zrt. fedezi. 
A bevételek teljesítése összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva közel időarányos.  
Az időarányoshoz képest bevételi lemaradás a felhalmozási és tőke jellegű bevételek és a támogatás 
értékű bevételek esetében mutatkozik. Az időarányos mértéket lényegesen meghaladták az intézményi 
működési bevételek. 
 
 

 
 
 
A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakult: 
 
                                                                                                             adatok ezer Ft-ban 

Kiadások jogcímei Eredeti 
előirányzat  

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés  Teljesítés 
%-a 

Működési költségvetési kiadások 1 206 257 1195 893 548 289 46 
Felhalmozási költségvetés kiadásai 65 884 76 054 23 588 31 
Finanszírozási kiadások 102 854 102 854 101 106 98 
Tartalékok 4 000 4 000 0 0 
Összesen: 1 378 995 1 378 801 672 983  49 
 
A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az önkormányzat kiadásai a bevételekhez hasonlóan a 
beszámolási időszak végére / 2012. június 30./ 49%-ra teljesültek.  
 
A finanszírozási műveletek a hiteltörlesztéssel és a függő kiadások teljesítésével összefüggő adatokat 
tartalmazzák.  
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A beszámolási időszak végén hiteltörlesztésként kerül elszámolásra a folyószámlahitel 2012.01.01-én 
fennálló állományának elszámolása 69.582 ezer Ft összegben, valamint a fejlesztési hitelek 
törlesztésére fordított 15.621 ezer Ft és az EMEL Kft-nek visszafizetett 10.500 ezer Ft kölcsön 
összege. 
A fennálló hitelekkel összefüggésben 15.853 ezer Ft kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az 
önkormányzatnak. 
 
 

 
 
A teljesített kiadásokon belül a jelentős arányt képviselő  működési kiadások kiemelt 
előirányzatonkénti megoszlása a következők szerint alakultak: 
 
  
                                                                                                                          adatok ezer Ft-ban 

Működési kiadások Eredeti 
előirányzat  

Módosított 
előirányzat  

Teljesítés  Teljesítés 
%-a 

Személyi juttatások 399 926 408 604 184 455 45 
Járulékok 91 115 93 387 42 866 46 
Dologi kiadások 344 005 320 731 134 372 42 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 2 800 1 085 39 
Egyéb működési célú kiadások 368 411 370 371 185 511 50 
Összesen: 1 206 257 1 195 893 548 289 46 
 
 
A teljesítési viszonyszámok a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítést mutatják. 
Megállapítható, hogy a személyi juttatások és a járulékok előirányzata alatta marad az időarányos 
teljesítésnek. Ennek oka, hogy az intézményekben tervezett jubileumi jutalmak kifizetése az év 
második felében esedékes, valamint a mezőgazdasági Startmunka program tervezettől összességében 
1,5 hónappal később indult.  
 
A dologi kiadások előirányzat csökkentésére a bevételek előirányzat változásánál már említett vízi 
közművek működtetésében bekövetkezett változások miatt került sor. 
A kifizetetlen szállítói állomány a dologi kiadások előirányzatára vállalt kötelezettségeket tartalmazza. 
Ha a fizetési kötelezettségének eleget tudott volna tenni az önkormányzat, akkor a dologi kiadások 
teljesítési szintje a 62%-ot is elérte volna. 
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Az egyéb működési kiadások az önkormányzat szociális kiadásait, pénzeszköz átadásait, valamint az 
egyéb dologi kiadások között elszámolt kamatkiadásokat tartalmazza. A teljesítés az időarányosan 
elvárható szinten alakult.   
A szociális kiadások előirányzat és teljesítési adatai segélyezési formánként a 3. mellékleten, a 
nyújtott támogatások a 4.  mellékleten kerülnek bemutatásra. 
 
 

III. 
 

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
 
Önkormányzat 
  
 
Az önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen az 5, 5.1, 5.2, 5.3 és az 5.4 mellékleteken 
kerülnek tételes bemutatásra. 
A 5-ös melléklet alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 602.351 ezer Ft bevételt realizált,  
597.698 ezer Ft  kiadást teljesített. 
Pénzkészlete a 2012. január 01-én   636 ezer Ft, pénzkészlete 2012. június 30-án 5.289 ezer Ft volt. 

 
 

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 
feladatmutatóiban azonban az év első felében nem történt olyan változás, amely a normatíva 
lemondást indokolta volna.  
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A normatív hozzájárulások és átengedett személyi jövedelemadó  eredeti és módosított 
előirányzata 429.551 ezer Ft . A kiutalt támogatás összege 222.427 ezer Ft volt. 
 

           Központosított állami támogatás keretében 6.622 ezer Ft került kiutalásra.  
A kiutalt összegből : 
 Nyári szociális gyermekétkeztetés támogatása ………………..… ..4.959 ezer Ft 
 Bérpolitikai intézkedés ……………………………………………..1.153 ezer Ft 
 Óvodáztatási támogatás………………………………………    ……..510 ezer Ft 

 
Ezen kívül:  
 Egyes szociális feladatok támogatása……..……………….…   ..103.544 ezer Ft 
 Egyéb központi támogatás / 2012.évi bérkompenzáció/………  …..5.501 ezer Ft 
 ÖNHIKI támogatás……………………………………………   …21.909 ezer Ft 

 
 
1.2 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 
 
 

Az egészségügyi szolgáltatások működéséhez a MEP a finanszírozási szerződésnek megfelelően  
biztosítja a pénzeszközöket.  
A kiutalt támogatás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése  51 %-os. A központi 
orvosi ügyelet finanszírozása a tervnek megfelelően 50 %-ra teljesült. 

          A  társult önkormányzatok lakosságszámuk arányában járulnak hozzá az ügyelet kiadásaihoz.  
 

Egyek önkormányzata 4.203 ezer Ft, Újszentmargita önkormányzata 449 ezer Ft hozzájárulást 
fizetett meg a beszámolási időszak végéig.   
 
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához a Belügyminisztérium 100%-os 
visszatérítéssel biztosítja a pénzeszközöket.  
Az igénybejelentésünkre 655 ezer Ft támogatás érkezett, a kifizetett közlekedési támogatása 
összege június 30-áig 690 ezer Ft volt. A különbözet a II. félévben fog realizálódni. 
 

          A mozgáskorlátozott támogatáshoz hasonlóan 100%-os mértékben kerül megtérítésre a 
gyermektartásdíj megelőlegezett összege is. A támogatásként megkapott összeg 1.102 ezer Ft 
volt. 
 

 A  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 kerül sor.  

          Az év első felében 19 fő közfoglalkoztatását szervezte meg az önkormányzat. A kiutalt 
támogatás összege 6.058 ezer Ft. 
 
A Startközmunka-program keretében 129 fő foglalkozatása valósult meg. Az elszámolás és 
támogatás lehívás folyamatos. A beszámolási időszak végéig 74.919 ezer Ft támogatás került 
kiutalásra Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  Munkaügyi Központja részéről.   
 Ebből a működési kiadást finanszíroz 50.658 ezer Ft. Felhalmozási kiadások forrása 24.261 ezer 
Ft 

             
1.3 Az önkormányzat sajátos bevételei 
 

A helyi adó bevételek  40.459 ezer Ft összegben realizálódtak. A tervadatokhoz viszonyított 
teljesítés 50% -os .  

     
Az átengedett központi adók között kimutatott gépjárműadó 15.600 ezer Ft-os tervezett 
összegével szemben  6.533 ezer Ft került beszedésre, ami  41,9 %-os teljesítésnek felel meg.  
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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 között tervezett ingatlan eladásból nem származott 
bevétele az önkormányzatnak.  
Az eladásra meghirdetett ingatlanok után sajnos nincs érdeklődő.  
   

2 Kiadások alakulása 
 

Az önkormányzat költségvetésében kerültek  tervezésre a település üzemeltetésével,szociális 
ellátással, közfoglalkoztatással, egészségügyi ellátással  valamint a technikai feladatok 
ellátásával -  amelyek az finanszírozási műveleteket, ezen belül a hitel felvételek, hitel 
törlesztések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek és kiadások 
elszámolásával , az intézmények pénzellátásával összefüggő feladatokat foglalja magába- 
összefüggő feladatok 
Az első félévi gazdálkodási adatok ismeretében megállapítható, hogy a  módosított 
előirányzathoz viszonyított teljesítés 48 %-os. 
 
      
A település üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kiadások         31.614 ezer Ft összegben, 
a szociális kiadások közfoglalkoztatással együtt                          245.187 ezer Ft összegben, 
az egészségügyi ellátás kiadásai                                                       13.710 ezer Ft összegben, 
a pénzellátás technikai feladatai                                                  307.187  ezer Ft összegben 
teljesültek      
 
Kiemelt előirányzatok alapján megállapítható, hogy a személyi juttatásokra fordított összeg  
51.047 ezer Ft, ami a módosított előirányzat 40 %-a.  
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A személyi kiadások döntő hányada a közfoglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett bér. A 
járulék kiadások teljesítése a bérekhez hasonlóan közel 40%-ra teljesültek. 
 
A fejlesztésre fordított kiadások bemutatására intézményenként kerül sor a 6, 6.1 és a 6.2  
mellékletekben.  

    
 
Polgármesteri Hivatal         

bevétele  60.550  ezer Ft           46% 
kiadása 59.955 ezer Ft            46%                              
Záró pénzkészlete 595 ezer Ft  

 
A gazdálkodás kiegyensúlyozottnak ítélhető, a bevételek és kiadások összhangban állnak. 
A bevételek alakulásáról a 8. melléklet ad bővebb információt.  
A költségvetés módosított előirányzata fedezetet nyújt a Képviselő-testület által engedélyezett  
2 fő létszám bővítés személyi juttatására és járulékaira. 

 
 

Kommunális Szolgáltató Szervezet  
 

bevétele  51.915  ezer Ft           46% 
kiadása 49.716 ezer Ft            46%                              
Záró pénzkészlete 2.199 ezer Ft  

  
 

A Kommunális Szolgáltató Szervezet alap feladatként látta el vízi közművek működtetését a 
temető fenntartást és üzemeltetést, valamint a  kemping szolgáltatást.  
A Képviselő-testület döntése értelmében a vízi közművek működtetése 2012. április 01-től  
kikerült az intézmény feladatköréből.  
Ennek megfelelően változtatásra kerültek a bevételi, kiadási előirányzatai, valamint az 
intézmény létszám kerete. 
A terv teljesítési mutató a beszámolási időszak végén az alap feladatok  vonatkozásában 55%-
%- os volt. 
A kiadások teljesítése 54 %-os.  A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő 
járulékok alatta maradnak az időarányos teljesítésnek. Ennek oka, hogy az intézmény vezetői 
álláshely az év első felében nem került betöltésre. 
A dologi kiadások felhasználása meghaladta az időarányos teljesítést. Ennek oka, hogy a 
közüzemi szolgáltatók kikényszerítették a gáz, illetve áramdíj tartozások rendezését, a vízi 
közművek működtetésével érintett fogyasztási helyeken. Rendezni kellett a közüzemi 
szolgáltatások számláit, mert csak így járult hozzá a szolgáltató  az átíratáshoz a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt. nevére. 
 
A Szervezet vállalkozási tevékenység keretében látja el a fürdő üzemeltetést. Az év első hat 
hónapjában a tervezett bevételek 20%-ban teljesültek. A fürdő nyitva tartása folyamatos volt a 
vendégek száma azonban elmaradt a költségvetésben tervezettektől. 
Az állandó kiadások a forgalomtól függetlenül terhelték / bér és járulékok/ a feladatot, a dologi      
kiadások nagyságrendje a bevételekkel azonos nagyságrendben alakult.  
 
 
 
Városi Óvoda és Bölcsőde                

bevétele  49.617  ezer Ft           46% 
kiadása 49.455 ezer Ft            46%                              
Záró pénzkészlete 162 ezer Ft  
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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 tervezettnek  megfelelően  alakult, ez 
mutatkozik az időarányosan elvárt bevételek teljesítési adatában is.  
 
A személyi juttatások és járulékok kiadásai az időarányostól való eltérését az indokolja, hogy az 
év másodok felében fog jelentkezni a nyugdíjba vonuló óvónők jubileumi jutalom kifizetése és 
annak járulék vonzata. 
A dologi kiadások teljesítése a takarékos gazdálkodás eredményeként  némi megtakarítást 
mutat.  
 
 

 
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ    
  

bevétele  107.919  ezer Ft           46% 
kiadása 107.803 ezer Ft            46%                              
Záró pénzkészlete 116 ezer Ft  

 
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 59 %-os teljesítést mutatnak. 
 
A működési kiadások közül a személyi juttatások és a járulékok teljesítése az időarányos   
teljesítés szintjén realizálódott. 
A teljesített dologi kiadások  meghaladták az időarányos teljesítési szintet, ennek oka a  
közüzemi kiadások növekedése.  
 
 
Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2012.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 
gazdálkodást folytatott. 
  
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. 
Az önkormányzat hátraléka a társulási hozzájárulás vonatkozásában  12.550 ezer Ft. 

          
          

Pénzforgalmunk alakulása önkormányzati szinten: 
 
2012. január 01-i nyitó pénzkészlet: 

2012. I. félévi bevétel: 

2012. I. félévi kiadás: 

636 ezer Ft 

        680.708 ezer Ft 

        672.983 ezer Ft 

  

2012. június 30-i záró pénzkészlet: 8.361 ezer Ft   
 
 
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat likviditási helyzete az I. félév során csak a 
folyószámla hitelfelvételekkel volt megoldható. 
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A felhalmozódott szállító követelések kezelésére, ütemezett fizetési haladékot kértünk az energia 
szolgáltatóktól és a nagyobb  kereskedelmi egységektől.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet a beszámoló, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 
 
Tiszacsege, 2012. szeptember 03. 
 
 
 
                                                                                                           Szilágyi Sándor 
                                                                                                             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

……../ 2012.(IX.. 07.) KT. számú HATÁROZAT  

 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő–testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény 87.§ (1) bekezdése alapján  az önkormányzat 2012. első félévi gazdálkodásának helyzetéről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
 A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2011. első félévi 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) pályázati pénzeszközökkel csökkenti kell az önkormányzati hiány összegét; 

 
d) be kell nyújtani a támogatási igényt az ÖNHIKI pályázat II. ütemére. 

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