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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: 2014. I. félévi pénzügyi terv teljesítése 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a kimondja, hogy a polgármester a 

helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a 

Képviselő-testületet. 

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

vonatkozásában - az alábbiak szerint számolok be. 

 

 

Bevételek: 

 

Az önkormányzat működési bevételeit a helyi adók, az intézményi működési bevételek, 

valamint az állami támogatások alkotják.  

A helyi adókból befolyt összeg 19.568 eFt, a teljesítés 58 %-os, az előző év hasonló 

időszakához képest 6 %-kal magasabb. Az összes bevétel 15 %-át jelentik önkormányzatunk 

részére. 

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

 

 

2013. évi adatok: 

Helyi adónem megnevezése Előirányzat eFt Teljesítés eFt Teljesítés %-a 

Építményadó 1.600 714 45 

Iparűzési adó 29.000 14.977 52 

Talajterhelési díj  117  

 

2014. évi adatok: 

Helyi adónem megnevezése Előirányzat eFt Teljesítés eFt Teljesítés %-a 

Építményadó 1.500 850 57 

Iparűzési adó 32.000 18.718 58 

 

 

Az önkormányzatok működési támogatásának együttes összege 17.473 eFt, teljesítése 

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

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

Gépjárműadó bevételünk csupán 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat, 60 %-át havonta 

továbbutaljuk a központi költségvetés számlájára. Ezen a jogcímen 1.329 eFt bevételünk 

keletkezett a tavalyi 3.184 eFt-tal szemben. 

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az intézményi ellátottak térítési díjaiból 

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

díjaiból, a szolgálati lakás bérleti díjaiból, valamint a lekötött betétek kamataiból származó 

bevételeket. 
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Az intézményi működési bevételek összege 21.671 eFt, ami a pénzforgalmi bevételek 25 %-a. 

.  

A feladatmutatók alapján megállapított normatívát önkormányzatunk kiegészíti, a 

kiegészítések összegeit a következő táblázat tartalmazza: (eFt-ban) 

 

 Iskola Óvoda Étkezés Összesen 

2012. I. félév 1.066 4.293 346 5.705 

2013. I. félév 2.466 2.403 251 5.120 

 

 

 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink 8.067 eFt összegben jelentkeztek, a következők 

szerint: 

 

 Lakótelek értékesítéséből 2.087 eFt bevételünk realizálódott 

 Értékesítettük a034 hrsz-ú ingatlanunkat 1.100 eFt -ért 

 a VÍZMŰ vagyon üzemeltetéséből származó bevételünk 4.717 eFt volt. Ez az összeg 

nem használható fel saját hatáskörben, ugyanis a bevétel egy központi számlára kerül, 

amiből a viziközmű vagyonon végzett felújítási kiadásokat finanszírozzák.  

 163 eFt-ot utalt a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt részvényeink utáni 

osztalék jogcímén 

  

A szélerőműveket üzemeltető Hungarowind Kft-től 2.921 eFt használati díj bevételünk 

származott. 

Átmenetileg szabad pénzeszközeinket a Rajka és Vidéke TKSZ nagylózsi kirendeltségénél 

periodikus lekötött betétben helyeztük el. Ennek kamata jelenleg évi 2,8 %. 

Összes bevételünk 84.734 eFt, ami 59 %-os teljesítést mutat.  

 

A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1.sz melléklet 1. oldala tartalmazza. 

 

Kiadások: 

 

Kiadásainkat két fő csoportba oszthatjuk:  

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

a pénzeszköz-átadásokat tartalmazza, időarányos teljesítésűek, az összes kiadás 66 %-át teszik 

ki. 

2.) A felhalmozási kiadásaink teljesítése jóval alacsonyabb az időarányosnál,. 

A lakópark beruházásra tervezett összegek közül még sem az útépítés, sem a geodéziai 

vizsgálat nem valósult meg.  

Az elnyert óvoda felújítási és bővítési pályázat 100 %-ban utófinanszírozott, ezért szabad 

pénzeszközeinket a kivitelezési munkálatok megelőlegezésre kell fordítanunk. A beruházás 

befejezése és elszámolása után lesz lehetőségünk a nagyobb saját erős fejlesztési feladatokat 

megvalósítani, ami a jövő év tavaszára várható.  

 

Felhalmozási kiadásaink alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

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

egyéb kisebb beszerzéseket és karbantartási munkákat,(kultúrba ping-pong asztal, könyvtárba 

könyvespolcok, a helyi TV adásaihoz DVD lejátszó, sportöltöző épületére ereszcsatorna, 
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Kálvária térre szegélykő, óvodában német nyelvi fejlesztés), valamint a Pipacs fesztivál 

költségeit. Így a dologi kiadások összege 16.546 eFt, a kiadások 26 %-át teszik ki.  

Társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra az I. félévben 600 eFt-ot fordítottunk, ami az 

összes kiadás 1 %-a. 

Az ápolási díj és az időskorúak járadékának folyósítása január 1-től a járási hivatalokon 

keresztül történik. 

Az önkormányzati hatáskörben maradt ellátások tekintetében:  

 - 3 esetben temetési segélyt, 

 - 6 esetben átmeneti segélyt, 

 - 2 esetben újszülöttek családjának járó támogatást,  

 - 1 esetben lakásfenntartási támogatást, 

 - 1 esetben foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 

 -9 fő felsőoktatási intézményben tanuló részére BURSA ösztöndíjat folyósítottunk. 

 

 

Az átadott pénzeszközök összege 1.789 eFt, az előző évi 4.629 eFt-tal szemben, teljesítése 47 

%-os. A pénzeszköz-átadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

A pénzügyileg teljesített kiadások összege 63.295 eFt, az előző év hasonló időszakában lévő 

75.303 eFt-hoz képest. A teljesítés 46 %-os arányt mutat. 

 

.Az előző évben történt jogszabályi változásoknak megfelelően az önkormányzat 

intézményeként működő óvoda is külön adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező 

önállóan működő költségvetési szerv, tehát önálló beszámolót köteles készíteni. Ezeket az 

adatokat a 4.. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Tisztelettel kérem a beszámoló elfogadását. 

 

 

 

Nagylózs, 2013. szeptember 6. 

 

 

 Tóthné Szigeti Éva 

 polgármester 


