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BESZÁMOLÓ 
 

a 2014. április 23-i  közmeghallgatásra 
 
 

1. A 2013. évi gazdálkodás főbb számadatai    adatok: eFt-ban 
 

I. BEVÉTELEK 
 
Összes bevétel:     247.614 
 
Ebből: normatív állami támogatás 150.863 
  telep. önk. műk. ált. támog.    47.032 
  egyes jöv. pótló segélyek    46.770 
  óvoda műk. támog     43.087 
  ingyenes gyermekétkeztetés    13.974 
 
       működési célú átvett pénzeszk-    37.926 
  közfoglalkoztatás támogatása   22.020  
  közös önk. hivatal műk. támog.(H. keresztúr) 10.317 
  OEP védőnői szolg. támogatása      4.573 
  egyéb pályázati támogatás          510 
  költségvetésből visszatérítés          506 
 
      felhalmozási bevétel      31.071 
  játszótér EU pály. támog    14.033 
  orvosi rendelő beruh.     13.416 
  Többcélú KT vagyonfelosztásából     2.509 
  községi park fejlesztés I. ütem         564 
  Közkincs program Műv. Ház. felúj.         425 
  telek értékesítés            124 
 
        közhatalmi bevételek (adóbev.)     14.170 
  iparűzési adó           8.501 
  magánszem. komm. adója         3.463 
  gépjárműadó           1.589 
  adópótlékok              378 
  egyéb bevételek             239 

 
    intézményi műk. bev.       13.584 

 
 
 
 
 



II. KIADÁSOK 
Összes kiadás     249.885 
 
Ebből: személyi juttatások  93.460 
 járulékok   21.191 
 dologi kiadás   44.963 
 ellátottak pénzbeli jutt. 44.947 
       FHT     16.272 
       RSZS egészségkár.   13.017 
       LFT       8.487 
       RGYVT       2.146 
       szociális étkezési kedvezmény    2.120 
       átmeneti segélyek      1.377 
       köztemetés         557 
       ápolási díj            289 
       temetési segély          271 
       óvodáztatási támogatás         230 
       időskorúak járadéka         155 
       közgyógyellátás (méltányossági)          26 
 
 felhalmozási jellegű kiadás 25.155 
       orvosi rendelő felújítás   18.873 
       községi park felújítás (I. ütem)     4.007 
       HNYŐE részére kölcsön (ép.felúj.)    2.000 
       2 db Robi kapa vás. (mg-i START)       275 

 
 beruházási hitel törlesztés 

(játszótér)   14.033 
    pénzeszköz átadás     6.136 

  (orv. ügyelet, kmb támog.,  
  N.bikk gyerm. étk.) 

 
 
2012. évi pénzmaradvány:     24.789 
2013. évi módosított pénzmaradvány   20.880 
 
 
 

2. A 2014. évi költségvetés főbb számadatai: 
 
I. BEVÉTELEK: 

Bevételek összesen:     253.637 
Ebből: normatív állami támogatás  150.629 
  önk. műk. ált. tám.    54.634 
  köznevelési támog. (óvoda)   33.880 
  szoc. és gyerm. jól. támog.   59.907 
  kulturális támog.       2.208 
 
 egyéb működési támogatás      5.585 

 



   közhatalmi bevételek     12.700 
    iparűzési adó       7.000 
    magánszem.komm.adója     3.200 
    gépjárműadó       2.000 
    egyéb bevétel          500 
 
   működési bevételek       8.547 
   műk. célú átvett pénzeszköz    36.781 
   felhalm. célú átvett pénzeszk.   34.655 
   előző évi pénzmaradvány igénybev.     4.740 
 
 

II. KIADÁSOK: 
Kiadások összesen:     253.637 
 működési kiadások:   217.782 
  személyi juttatások    99.592 
  járulék, és szoc. hj. adó   23.598 
  dologi kiadások    51.507 
  ellátottak pénzbeli juttatásai   37.712 
  egyéb műk. célú kiadások      5.373 
 
 felhalmozási célú kiadások     34.655 

(orvosi rendelő felújítása) 
 

   általános tartalék        1.200 
 
 
 

3. 2013. évi közhatalmi bevételek részletezése és azok felhasználása 
 

        közhatalmi bevételek (adóbev.)     14.170 
  iparűzési adó           8.501 
  magánszem. komm. adója         3.463 
  gépjárműadó           1.589 
  adópótlékok              378 
  egyéb bevételek             239 

Önkormányzatunk a keletkezett adóbevételeket a 2013. évi költségvetés 
finanszírozására, tovább fejlesztésekre, felújításokra fordította. 

 
 
 

4. Tájékozatás a 2014. évi tervezett fejlesztésekről, felújításokról 
 

- Orvosi rendelő felújítás befejezése (pályázati támogatással) 
- Utcafronti kerítés építés az orvosi rendelő és a szolgáltató ház előtt 

(pályázati támogatással) 
- 3 db előtető építése az orvosi rendelőnél 
- 2 db melléképület felújítása (az orvosi rendelő és a szolgáltató ház udvarán, 

pályázati támogatással) 
- Fogászati röntgen gép beszerzése 



- VIACOLOR díszkő burkolat az orvosi rendelő és a szolgáltató ház előtt 
(pályázati támogatással) 

- 11 db buszváró tervezése, építése (pályázati támogatással) 
- A Hejőbábai Nyugdíjasok Őszirózsa Egyesülete közreműködésével: 

o A szolgáltató ház teljes külső, belső felújítása (Fő u. 33.) 
o A községi parkban szociális épület építése, továbbá parkoló 

kiépítése, pihenőhelyek létesítése, növények ültetése 
(mindkettő pályázati támogatással) 

 
 
 
 
Hejőbába, 2014. április 23. 
 
 
 
 

Juhász Barnabás 
    polgármester 


