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Klingné Puskás Mária főmunkatárs 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Önkormányzatunk 2013. évi költségvetésének végrehajtását 890.596. E Ft bevétellel 
és 828.751. E Ft kiadással teljesítette.  

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

Az önkormányzatok államháztartáson belüli működési célú támogatása 100%-ban 
teljesült a módosított előirányzatokhoz képest. Előirányzat csökkentését csak a II. Szivárvány 
Óvoda évközi megszűnése, átalakulása miatti normatíva lemondás tette szükségessé. 

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

A finanszírozási bevételek jogcímén jelenik meg az előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele működési és felhalmozási részre tagoltan. 
 A kiadásokon belül az önkormányzat működési kiadásai 88,58%-ban teljesültek.  

A személyi juttatások és közterheinek összege az összes működési kiadás 46,85%-át 
teszik ki. 

A fejlesztési kiadások alakulását a 1/b-c. sz. mellékletek részletesen taglalják. A 
beruházások magas, 346.149. e Ft-os teljesítése elsősorban az integrált iskola pályázat 
megvalósulásának köszönhető (322.816. e Ft-os 2013. évi teljesítéssel), további jelentős 
beruházási tételeket jelentettek a STARTMUNKA közfoglalkoztatási program eszköz 
beszerzései valamint a könyvtár fejlesztési TIOP pályázat beszerzései. 
 A 33.575. e Ft finanszírozási kiadások között szerepelnek a több éves kihatású 
kötelezettségű szennyvízhálózat beruházás Víziközmű hitel tőke törlesztése (ld: 5; 7. sz. 
mellékletek), 20.300. e Ft összeggel valamint a likviditást biztosítására felvett és törlesztett 
működési hitel 13.275. e Ft-tal.  
 A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások önkormányzati szintű teljesítésének összege a 
december havi bérjellegű kifizetésekből adódik. 
 Az önkormányzat, mint önálló költségvetési szerv 2013. éves gazdálkodásáról 2., 2/a., 
és 2/b. sz. mellékletek  szolgáltatnak adatot. 



A 2013-as évtől Kalaznó községgel együtt működik a Hőgyészi Közös Önkormányzati  
Hivatal, melynek kiadásait a 3. melléklete, szakfeladatonkénti bontását a 3/a., sz. melléklete 
tartalmazza. 
 A megszűnt II. Szivárvány Óvoda – Regenbogen – Kindergarten féléves 
gazdálkodásáról szóló információkat a 4., 4/a., és 4/b. sz. mellékletek  tartalmazzák, melynek 
adatai az önkormányzati összevont mérleg adataiba beépültek.. 

Mellékletként csatoljuk Zsinkó Lajos okleveles könyvvizsgáló levelét az 
önkormányzat 2013. évi gazdálkodásról.  
A módosítást tárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi és Általános Bizottság. 
 

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosított rendeletet a mellékletekkel 
együtt elfogadni szíveskedjenek.  

 
 
 

Hőgyész, 2014. április 17. 
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Melléklet: 
 

− 2013. évi zárszámadási rendelet tervezet, 
− 2013. évi gazdálkodás számszaki táblái 
− Könyvvizsgálói levél 
 


