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Balázsné Tóth Zsuzsanna főelőadó 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Önkormányzatunk 2012. évi költségvetésének végrehajtását 1.116.215. E Ft bevétellel 
és 1.022.989. E Ft kiadással teljesítette.  

A bevételek és kiadások kiemelt tételenkénti, jogcím szerinti alakulását a rendelet  
1. sz. mellékletét képező pénzügyi mérleg tartalmazza. 
 Mind a módosított, mind az eredeti előirányzathoz viszonyítva kedvezően alakultak 
Önkormányzati szinten az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos 
működési bevételei. 

Az önkormányzatok költségvetési támogatása 100%-ban teljesült a módosított 
előirányzatokhoz képest.  

A támogatásértékű bevételeknél is emelkedés mutatkozik a módosított előirányzathoz 
képest, ennél a jogcímcsoportnál 102 %-os teljesítés realizálódott.  

A kölcsönök törlesztése bevételi jogcímcsoportján a rászorulók részére nyújtott 
működési kölcsönök törlesztése szerepel. 

A pénzforgalom nélküli bevételek jogcímén az előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele jelenik meg. 
 A kiadásokon belül az önkormányzat működési kiadásai 91,30%-ban teljesültek.  

A személyi juttatások és közterheinek összege az összes működési kiadás 54,98%-át 
teszik ki. 

A fejlesztési kiadások alakulását a 3-4. sz. mellékletek részletesen taglalják. 
 A 69.252. e Ft finanszírozási kiadások között szerepelnek a több éves kihatású 
kötelezettségeink tőke törlesztései (ld: 7. sz. melléklet), ami szennyvízhálózat beruházáshoz 
igénybevett fejlesztési hitel, a Víziközmű hitel és a RENAULT Master gépkocsi vásárlási 
hitel törlesztéseiből állnak. Ebből az állam által átvállalt (kifizetett) hitelek tőke állománya: 
59.222. e Ft. 
 A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások önkormányzati szintű teljesítésének összege a 
december havi bérjellegű kifizetésekből adódik. 
 A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 10. melléklete, szakfeladatonkénti bontását a 
10/a., sz. melléklete tartalmazza. 



 A Hegyhát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Kollégium gazdálkodásáról információkat a 11., 11/a., 11/B., és 11/C. sz. 
mellékletek  tartalmazzák. 

Mellékletként csatoljuk Zsinkó Lajos okleveles könyvvizsgáló jelentését a 2012. évi 
egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóról, valamint a 2012. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet tervezetről. 
 

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló rendeletet a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek.  

 
 
 

Hőgyész, 2012. április 17. 
 
 
 

Botta György 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: 
 

− a 2012. évi zárszámadási rendelet tervezet, 
− a 2012. évi gazdálkodás számszaki táblái, 
− Könyvvizsgálói jelentés 
 


