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Tisztelt Képviselőtestület!
Monostorapáti Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiakban
terjesztem elő:
A Képviselőtestület Monostorapáti Önkormányzat 2015. évi költségvetését az 2/2015./II.15./
számú rendeletével fogadta el.
A bevételek előirányzata 230.000 e Ft, teljesítés 179.751 e Ft, 78 %.
A bevételek részletezését az 1. számú melléklet ismerteti.
A kiadások előirányzata 230.000 e Ft, a teljesítés 78.690 e Ft, 34 %.
Feladatonkénti részletezését a 2. sz. melléklet mutatja.
Temetőfenntartás kiadása 134 e Ft mely vízdíj és a hulladék elszállítása .Közvilágításra 1.078
e Ft-ot, utak karbantartására és eljárási díjakra 1.474 e Ft-ot fizettünk ki.
Ingatlan hasznosítás feladaton a kiadás 41 e Ft, mely az iskolai szolgálati lakás közmű
költsége.
Községgazdálkodás feladaton a teljesítés 28.217 e Ft mely a karbantartók alapilletménye,
járulékai, fűnyíróba üzemanyag, munkaruha, damil, szerszámok, virág közterületre, egyéb
üzemeltetési szolgáltatás (gyógyszertár működési költségeihez hj., poroltó karbantartása,
munkaegészségügyi vizsgálat,kémény ellenőrzési díj,riasztó rendszer felügyeleti díj,eljárási
díjak), fűnyíró karbantartás és társuláshoz pénzeszköz átadás.
A háziorvosi rendelő fenntartási kiadása 192 e Ft a fogászati rendelőé 158 e Ft
Ifjúság-egészségügyi gondozás feladaton a teljesítés 2.160 e Ft mely a védőnő alapilletménye,
járulékai, gyógyszerbeszerzés, irodaszer, nyilvántartó program felügyeleti díj , munkaruha,
telefondíj, vízdíj,gázenergia szolgáltatás , villamos energiaszolgáltatás, hulladék szállítás,
postaköltség, útiköltség térítés, biztosítás.
A működési célú támogatási kiadásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.
Ellátottak pénzbeli juttatásai I. féléves teljesítése
3.141e Ft,
melyből :
- Egyéb betegséggel kapcsolatos ellátás
731 e Ft
- Munkanélküliek aktívkorú ellátása
917 e Ft
- lakásfenntartási támogatás
842 e Ft
- egyéb szociális ellátás
651e Ft
Közcélú dolgozók foglalkoztatására 4.401-ot fizettünk ki.
Közművelődési és sportfeladatok kiadása 3.616 e Ft, mely 2 fő közalkalmazott
alapilletménye és járulékai valamint a fenntartási kiadások.
Helyi önkormányzat igazgatáson a kiadások I. félévi teljesítése 3.331 e Ft, a polgármester,
alpolgármester alapilletménye, járulékai és költségtérítése, villamos energia, nyomtatvány,
pénzügyi szolgáltatás.
Az iskolai intézményi étkeztetés kiadása 590 e Ft.
Az intézményünk működtetéséhez a támogatást folyamatosan biztosítjuk.
A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 24.289 e Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjenek.
Monostorapáti, 2015. augusztus 24.
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