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2015. I. félévi pénzügyi terv teljesítése 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A helyi önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről az alábbiakban 

tájékoztatom a Képviselő-testületet. 

A költségvetési előirányzatok teljesítéséről - mind a bevételek, mind a kiadások 

vonatkozásában - az alábbiak szerint számolok be. 

 

Kiadások: 

 

Az önkormányzat 2015. I. félévi kiadásainak összege: 45.980 eFt 

 

Kiadásainkat három fő csoportba oszthatjuk 

 

1.) A működési kiadások, mely a személyi juttatásokat, azok járulékait, a dologi kiadásokat 

és a működési célú támogatásokat tartalmazzák, az összes kiadás 45 %-át teszik ki. 

Teljesítésük időarányos, 46 %-os. 

A dologi kiadások között számoltuk el az épületek fenntartása és a közvilágítás mellett az 

egyéb kisebb beszerzéseket és karbantartási munkákat, valamint a rendezvények költségeit.  

A szociálisan rászorultak juttatásaira az I. félévben 382 eFt-ot fordítottunk. 

A szociális ellátások tekintetében:  

 - 6 esetben települési támogatást, 

  - 6 fő felsőoktatási intézményben tanuló részére BURSA ösztöndíjat folyósítottunk, valamint 

 - 1 esetben köztemetést rendeltünk el. 

 

Működési célú támogatásaink jogcímei az I. félévben a következők szerint alakultak: 

 Alpokalja-Fertőtáj egyesület tagdíja 20 eFt 

 Alpokalja Kistérség Társulás tagdíja 5 eFt 

 Fogászati ügyelet ellátásnak díja 93 eFt 

 Kapuvári Vizitársulat részére tagi hozzájárulás összege 44 eFt 

 TÖOSZ tagdíj 20 eFt 

 

2.) A felhalmozási kiadásaink összege 6.523 eFt, ami lényegesen alacsonyabb az 

időarányosnál. 

A 2015. évre tervezett legnagyobb felújítási kiadásunk, a lakóparki út aszfaltozása a IV. 

negyedévben fog megvalósulni. 

Felhalmozási kiadásaink alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

3.) A finanszírozási kiadások között az óvoda részére átadott irányító szervi kiadások 

szerepelnek. 

Az irányító szervi támogatás teljesítése időarányos, összességében 45 %-os. 

 

Az önkormányzat és az óvoda kiadásainak összege 65.160 eFt, az előző év hasonló 

időszakában lévő 102.429 eFt-hoz képest. Az eltérést egyértelműen az előző évi óvoda 

bővítés kiadásai okozzák. A teljesítés 36 %-os arányt mutat. 
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A kiadások rovatok szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Bevételek: 

 

A helyi adókból befolyt összeg 18.129 eFt, a teljesítés 54 %-os, az előző év időszakához 

képest hasonlóan alakult. Az összes bevétel 18 %-át jelentik önkormányzatunk részére. 

A helyi adó bevétel az előző év hasonló időszakához képest a következők szerint alakult: 

 

2014. évi adatok: 

Helyi adónem megnevezése Előirányzat eFt Teljesítés eFt Teljesítés %-a 

Építményadó 1.500 850 57 

Iparűzési adó 32.000 18.718 58 

 

2015. évi adatok: 

Helyi adónem megnevezése Előirányzat eFt Teljesítés eFt Teljesítés %-a 

Építményadó 1.700 727 43 

Iparűzési adó 32.000 17.402 54 

 

 

Az önkormányzatok működési támogatásának együttes összege 19.477 eFt, teljesítése 

időarányos. Az állami támogatások az összes pénzforgalmi bevétel 14 %-át jelentik. Utalásuk 

havonta történik, az önkormányzat erre a célra nyitott elkülönített számlájára.  

A gépjárműadó bevételnek csak a 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat, 60 %-át havonta 

továbbutaljuk a központi költségvetés számlájára. Ezen a jogcímen 1.635 eFt bevételünk 

keletkezett. 

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az intézményi ellátottak térítési díjaiból 

származó befizetéseket, a sírhelydíjakból, kultúr és postabérletekből, a KTV helyiség bérleti 

díjaiból, önkormányzati lakások bérleti díjaiból, valamint a lekötött betétek kamataiból 

származó bevételeket. 

.  

 

A szélerőműveket üzemeltető Hungarowind Kft-től 3.079 eFt használati díj bevételünk 

származott. 

A Hungarowind Kft 350 eFt-tal támogatta  Pipacs fesztiválunkat. 

2015. I. félévben 4 db építési telket értékesítettünk, melyből 4.856 eFt bevételünk származott. 

Előző évben elkezdett pályázataink az első félévben elszámolásra kerültek, így  

- az óvoda bővítésére 988 eFt,  

- a hivatal tetején lévő napenergia pályázatunkra 4.108 eFt 

- a Sopronkövesd Község Önkormányzatával közösen megvalósított kerékpáros pihenőre 

533 eFt támogatásban részesültünk. 

 

Az óvoda költségvetési bevételei az étkezési térítési díjakból befolyt befizetéseket 

tartalmazzák. 

Az önkormányzat és az óvoda költségvetési bevételeinek összege 119.959 eFt, ami 67 %-os 

teljesítést mutat. 

 

A bevételek rovatok szerinti részletezését az 3.sz melléklet  tartalmazza. 
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Tisztelettel kérem a beszámoló elfogadását. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat I. félévi 

gazdálkodásáról készített beszámolót az előterjesztésnek, valamint az 1-4. sz. mellékleteknek 

megfelelően elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szigeti Éva polgármester 

 

Nagylózs, 2015. szeptember 23. 

 

 

 Szigeti Éva 

 polgármester 


