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I. A 2011. I. félévi költségvetési beszámoló

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdése szerinti féléves költségvetési beszámolót határidıben
elkészítette, és azt a Közgyőlés elé terjesztette.
A 2011. évi költségvetés félévi végrehajtásáról szóló, a Közgyőlés elé terjesztett szöveges és
táblázatos anyag részletesen bemutatja az elsı hat hónap gazdálkodásának jellemzıit, a
teljesítések elıirányzatokhoz való alakulását mind a mőködési, mind a felhalmozási
elıirányzatok és teljesítések tekintetében. A szöveges beszámoló kellı részletezettséggel
mutatja be az Önkormányzat elsı féléves gazdálkodásának konkrétumait és számszerősített
értékeit.
A mőködési bevételek és a kiadások elsı hat havi alakulása a tervezetthez közelítı volt. A
mőködési kiadások teljesítése a módosított elıirányzathoz 42,7 %.
A mőködési bevételek teljesítése a módosított elıirányzat 58,1 százaléka.
Az önkormányzat 2011. elsı hat havi bevételi fıösszege 4.671.566 e Ft, a teljesítés 45,6 %.
A kiadási fıösszeg 2011. elsı félévben 4.132.243 e Ft, a teljesítés 40,3 %.
A kiadások teljesítésének elmaradása a szállítói állomány növekedése magyarázza (720 Mó
Ft.)
A mőködési és a felhalmozási költségvetés 2011. június 30-i egyenlege 539.323 e Ft többlet.
A felhalmozási bevételek értéke 231.090 e Ft, teljesülése 11,3 százalék, a felhalmozási
kiadások értéke 170.249 e Ft, teljesülése 245,2 %.
Az évközi egyensúlytalanság a felhalmozási bevételek és a kiadások terén mutatkozik.
A KESZ polgármesteri hivatalba való beszervezésének számszaki hatása is bemutatásra került
a beszámolóban.
A 2011. félévi költségvetési beszámoló elfogadását javaslom a Közgyőlésnek.
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