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Tárgy: Beszámoló Szőc Község Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak 2015. 

I. félévi alakulásáról 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munka- és ülésterve szerint az 
Önkormányzat és intézményei I. féléves gazdálkodásáról az alábbiakban nyújtunk 
tájékoztatást. 
A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő 
előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. 
A 2015. évi módosított bevételi és kiadási főösszege összevontan 39.670 e Ft, amely 
a bevételeknél   19.521 e Ft-ban  49,21 %-ban 
a kiadásoknál    17.757 e Ft-ban   44.76 %-ban teljesült. 
 
 
BEVÉTELEK 
 
Az Önkormányzat bevételei 2015. június 30-val időarányosan 49, 21 %-ra teljesültek. 
A támogatások államháztartáson belülről 59,84 %-os, ezen belül az önkormányzatok 
működési támogatása 53,26 %-os, míg az egyéb működési célú támogatások teljesülése 
81,97 %. Utóbbinak oka, hogy a földalapú támogatás éves összegét az első félévben átutalta 
minisztérium. 
A közhatalmi bevételek teljesülése 50,79 % ezen belül az iparűzési adó teljesülése marad el 
számottevően a várttól – 42,47 % -, míg a kommunális adó bevétel ezt kompenzálja 60,0 %. 
A működési bevételek teljesülése 60,91 %, amely annak tudható be, hogy a 2014. évről 
néhány bérleti díj 2015. január hónapjában került befizetésre. Így az egyéb helyiségek 
bérbeadása 85,11 %. 
 
 
KIADÁSOK 
 
Az Önkormányzat kiadásai 44,76 %-os teljesítést mutatnak 2015. június 30-án. Ezen belül az 
egyes rovatok teljesülési adatai nagy szórást mutatnak: 
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A személyi juttatások teljesülése 69,34 %, melynek oka hogy két közfoglalkoztatási 
szerződés összegével nem került megemelésre a kiadási előirányzat. Ugyanez az eltérés 
értelemszerűen megjelenik a munkaadókat terhelő járulékoknál is: 68,58 %. Ezen 
szerződések adatai beépítésre kerültek a mai napi rendeletmódosításba. 
A dologi kiadások alacsony teljesülése - 20,55 % - abból a tényből következik, hogy a 2014. 
évi maradvány költségvetésbe emelésekor nem képeztünk tartalékot, hanem a fel nem 
használt előirányzattal megemelésre került az egyéb dologi kiadások rovat. 
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 39,38 %-os. Ezen belül a kivezetésre került 
lakásfenntartási támogatás és rendszeres szociális segély teljesítése meghaladja a 100 
%-ot. Ennek oka, hogy a 2015. évben megállapított ellátásokkal nem került megemelésre az 
előirányzat. A települési támogatások teljesülése 20 % körüli. Az év második felében kerül sor 
a tűzifa támogatás, az iskolakezdési támogatás valamint a rászoruló gyermeke családok 
élelmiszer támogatásának kifizetésére. 
Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 25,1 %-os teljesítést mutat, melynek alacsony 
volta döntően annak köszönhet, hogy a gyermekétkeztetés támogatására ill. a közös hivatal 
fenntartására benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat elbírálásáig nem került 
átutalásra az időarányos összeg. Ezen a pályázaton 367 e Ft-ot nyertünk és ennek 
megfelelően került átutalásra az összeg július hónapban. 
A beruházási kiadások teljesülése 34,1 %. Ezen belül az immateriális javak előirányzata 100 
% a temető nyilvántartó program megvásárlása miatt. A könyvtári ls közművelődési pályázat 
kiadása döntően július – augusztus hónapban realizálódnak. 
Ugyanez vonatkozik a felújítási kiadások teljesülésére: 6,61 % 
A finanszírozási  kiadások teljesülése 107,52 %. Ezen belül az államháztartáson belüli 
megelőlegezések 155,82 %. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatás közterheit a kincstár 
megelőlegezi, majd ezután hívja le a támogatást a foglalkoztatási alapból. Ezen előirányzat 
korrekciója is megtörténik a mai napon előterjesztett rendeletmódosításban. 
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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
19.521 e Ft bevételi és 
17.757 e Ft kiadási  
 
főösszeggel elfogadja a Szőc Község Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési 
beszámolóját. 
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A beszámoló a jegyzőkönyv ….. melléklete 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
gazdálkodásról szóló I. féléves beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Szőc, 2015. szeptember 23. 
 


