
1. napirendi pont 

 

2016. I. félévi pénzügyi terv teljesítése 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A helyi önkormányzat 2016. 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 2016. I. félévi kiadásainak összege: 67.817.821Ft 

 

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 49 %-át teszik ki. 

Teljesítésük időarányos, 54 %-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 746.392 Ft-ot fordítottunk. 

A szociális ellátások tekintetében:  

 - 9 esetben települési támogatást, 

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

 - 2 esetben köztemetést rendeltünk el. 

 

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

 Alpokalja-Fertőtáj egyesület tagdíja 30.000 Ft 

 Alpokalja Kistérség Társulás tagdíja 5.000 Ft 

 Fogászati ügyelet ellátásnak díja 92.880 Ft 

 Kapuvári Vizitársulat részére tagi hozzájárulás összege 43.500 Ft 

 TÖOSZ tagdíj 20.640 Ft 

 KÖH 2014. és 2015. évi működési hozzájárulása 3.826.000 Ft 

 Háziorvosi ügyelet hozzájárulás 371.520 Ft 

 

Egyesületeink támogatásainak összege az I. félévben: 

 Szenkira Egyesület    100.000 Ft 

 Bel Canto Vegyeskari Egyesület 200.000 Ft 

 Ügyesen Egyesület   150.000 Ft 

 Naplemente Idősek Klubja  100.000 Ft 

 Sport Klub    800.000 Ft 

 Sport Horgász Egyesület  100.000 Ft 

 Önkéntes Tűzoltó Egyesület  300.000 Ft 
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2.) A felhalmozási kiadásaink összege 11.077.091.Ft, ami lényegesen alacsonyabb az 

időarányosnál. 

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 50 %-os. 

 

Az önkormányzat és az óvoda kiadásainak összege 89.176.536 Ft, az előző év hasonló 

időszakában lévő 65.160.000 Ft-hoz képest.  

 

A kiadások, jogcím szerinti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Bevételek: 

 

Az önkormányzat 2016. I félévi költségvetési bevétele összesen 116.840.315 Ft. 

 

Rovatrend szerint a bevételek a következő bontásban jelennek meg: 

 

- Működési célú támogatások, államháztartáson belülről: 26.331.965 Ft. 

A központi költségvetés által az önkormányzatok működésére folyósított általános 

támogatások, köznevelési feladatok támogatása, szociális és gyermekjóléti feladatok 

támogatása, központosított előirányzatok,  kiegészítő  támogatások körét foglalja magában. 

Az előirányzat 56 %-ban teljesült. 

 

- Közhatalmi bevételek: 21.575.036 Ft. 

A bevétel a kivetett gépjárműadó 40 %-a, az építményadó, az iparűzési adó, a talajterhelési 

díj, eljárási illeték, valamint késedelmi pótlék bevételéből teljesült.  A rovat teljesítési 

előirányzata 53 %.  

 

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

 

2015. évi adatok: 

Helyi adónem megnevezése Előirányzat eFt Teljesítés eFt Teljesítés %-a 

Építményadó 1.700 727 43 

Iparűzési adó 32.000 17.402 54 

 

2016. évi adatok: 

Helyi adónem megnevezése Előirányzat eFt Teljesítés eFt Teljesítés %-a 

Építményadó 1.500 894 60 

Iparűzési adó 36.000 19.238 53 

 

 

 

- Működési bevételek : 15.740.535 Ft. 
Az intézményi működési bevételek a térítési díjakból, sírhely-megváltási díjakból, 

önkormányzati helyiségek bérleti díjaiból, kamatbevételekből befolyt összegeket foglalja 

magában. Az előirányzat teljesítése 76 %.  
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- Felhalmozási bevételek: 11.557.308 Ft. Ez a bevétel a telkek adásvételéből 

származnak. Az I. félév során 8 db telek értékesítésére került sor. 

 

-  Finanszírozási bevételek: 41.523.971 Ft, Az előző évi költségvetési maradvány 

igénybevétele.  

 

Átmenetileg szabad pénzeszközeinket, a Rajka és Vidéke TKSZ nagylózsi kirendeltségénél,  

periodikusán lekötött betétben helyeztük el.  

 

A bevételek a tervezett előirányzathoz képest 73 %-os teljesítést mutatnak az I. félévi időszak 

végén.  

 

A bevételek jogcím szerinti részletezését a 3. sz melléklet tartalmazza. 

 

 

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 az alábbi főösszegekkel: 

 

Megnevezés Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) 

Önkormányzat 116.840.315 67.817.821 

Óvoda 22.762.574 21.358.715 

Mindösszesen 139.602.889 89.176.536 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szigeti Éva polgármester 

 

Nagylózs, 2016. szeptember 23. 

 

 

 Szigeti Éva 

 polgármester 


