Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 88.§ és 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Mezőhegyes Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
 Általános Művelődési Központ
 Polgármesteri Hivatal
 Önkormányzati tevékenységek
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési intézmények külön – külön címet alkotnak.
(3) A címrendet az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.01.)
önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése
3. § Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást
1.285.892 ezer forint költségvetési és finanszírozási bevétellel,
1.255.365 ezer forint költségvetési és finanszírozási kiadással
30.527 ezer forint helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
4. § (1) A 3.§-ban jóváhagyott bevételi főösszeg forrásonkénti megbontása:
(adatok ezer forintban)
Bevételek megnevezése
Működési
Felhalmozási Összesen
1. Közhatalmi bevételek
203.232
203.232
2. Működési bevételek
132.336
12.442
144.778
3. Felhalmozási bevételek
4.147
4.147
4. Önkormányzat támogatásai
382.831
33.439
416.270
5. Támogatásértékű bevételek
207.715
212.511
420.226
6. Átvett pénzeszközök
7.427
7.427
7. Kölcsön visszatérülés
998
998
8. Költségvetési bevételek
933.541
263.537 1.197.078
Bevételek megnevezése
Működési
Felhalmozási Összesen
9. Költségvetési maradvány igénybevétel
40.915
40.915
10.Egyéb belső finanszírozási bevételek
8.574
8.574
10.Hitel, kölcsön bevétele
39.325
39.325
11. Finanszírozási bevételek
49.489
39.325
88.814
12. Bevételek összesen
983.030
302.862 1.285.892

(2) A 3. §-ban jóváhagyott kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontása:
(adatok ezer forintban)
Kiadások megnevezése
Működési
Felhalmozási
Összesen
1. Személyi juttatások
457.176
457.176
2. Munkaadót terhelő járulékok
104.898
104.898
3. Dologi jellegű kiadások
281.693
281.693
4. Ellátottak juttatásai
47.043
47.043
5. Pénzeszközátadások
11.317
900
12.217
6. Beruházási kiadások
220.380
220.380
7. Felújítási kiadások
49.077
49.077
8. Kölcsönnyújtás
300
300
9. Tartalékok
10. Költségvetési kiadások
902.127
270.657
1.172.784
11. Hitelek, kölcsönök kiadásai
50.376
32.205
82.581
12. Finanszírozási kiadások
50.376
32.205
82.581
13. Kiadások összesen
952.503
302.862
1.255.365
(3) Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően jóváhagyja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási mérlegét a 3.
számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. § (1) A beruházási kiadások teljesítését 220.380 ezer forint főösszegben, célonkénti
részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 49.077 ezer forint főösszegben, feladatonkénti
részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
6. § A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az 5.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az ellátottak juttatásainak teljesítését 47.043ezer forint összeggel a 6 számú mellékletben
foglalt részletezésben fogadja el.
8. § A pénzeszközátadások teljesítését 11.317 ezer forint működési célú és 900 ezer forint
felhalmozási célú átadással, a 6 számú mellékletben foglalt részletezésben fogadja el.
9. § Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. év
december hó 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezett, az
önkormányzat és az önkormányzati intézmények mérlegadatai alapján 2.977.505 ezer
forintban állapítja meg.
10. § Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az
önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak feladatcsoportonkénti
részletezését a 8., 8/A.,8/B.,8/C. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
11. § (1) Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek
maradványát és annak felhasználását a 9. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve
engedélyezi:

Költségvetési címek
Általános Művelődési Központ
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat tevékenységei
Önkormányzat mindösszesen

(adatok ezer forintban)
Összeg
1.685
1.592
27.250
30.527

(2) Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az
önkormányzati intézmények 2014. évi maradványának a 2015. évi költségvetésben történő
felhasználását a 9. számú mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg.
(3) Mezőhegyes Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) számú
rendeletében szereplő maradvány, az e rendeletben nevesített tényleges maradványra
módosul.
(adatok ezer forintban)
Költségvetési címek
2015.évi
2014.évi
Különbözet
költségvetés beszámoló
Általános Művelődési Központ
683
1.685
1.002
Polgármesteri Hivatal
331
1.592
1.261
Önkormányzat tevékenységei
29.808
27.250
-2.558
Önkormányzat mindösszesen
30.822
30.527
-295
12. § (1) Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat központi
támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2014. évi általános és céltartalék feladatonkénti felhasználását a 10. számú melléklet
tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét a 11. számú
mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – 2013. évi előirányzat felhasználási
tervét a tényleges teljesítés ismeretében a 12. számú mellékletben rögzítettek szerint állapítja
meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 13. számú
mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzati gazdálkodást bemutató tájékoztató adatokat, táblázatokat a 14.,15.,16.,
17. számú melléklet tartalmazza.
13. § (1) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványt érintő fizetési
kötelezettségek teljesítéséről, figyelemmel kiséréséről.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2014. évi
előirányzatukon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról és a maradvány
jóváhagyott összegéről, az intézményeket a rendelet elfogadását követően 15 napon belül
írásban értesíteni köteles.

Záró rendelkezések
14.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Mezőhegyes, 2015. április hó
Mitykó Zsolt
polgármester

Kihirdetve: 2015. április 30.
Hupucziné Györki Julianna
jegyző

Hupucziné Györki Julianna
jegyző

INDOKOLÁS
A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásához
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a
költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A
zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló
zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé:
I.
Általános rész
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2014. március 1-én fogadta el az önkormányzat
2014.évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában
többször módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos
teljesítésekről a féléves beszámolóból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.
1.

Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Az önkormányzat feladatainak ellátását a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és
az Általános Művelődési Központ költségvetési szervek biztosították.
A 2014. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és
a kényszerű takarékosság jellemezte. Időszakos likviditási problémáink áthidalását 45.000
ezer forint összegű folyószámlahitel segítette. A 2013. december végén meglévő fejlesztési és
működési hiteleink 2014.I. félévben a negyedik körös adósságkonszolidáció alapján központi
törlesztési támogatással (77.143 ezer Ft) megszűntek.
Az egész évben feszítő működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból 15.162 ezer Ft – ot kapott. A december utolsó
napjaiban leutalt kiegészítő támogatás kismértékben segítette a felszaporodott és pénzügyi
nehézségek miatt kiegyenlíteni nem tudott szállítói számlák egy részének teljesítését. A 15.
számú táblázat szemlélteti a december 31-én fennállt áthúzódó kötelezettségeinket.
Köszönjük a közüzemi és egyéb szállítóknak a fizetési átütemezés biztosítását, a nagy
adózóknak a fizetési határidő előtti adóbefizetés teljesítést.
2014. I. félévben lehetővé vált a köztisztviselők 2010. és a 2011. évi elmaradt kötelező
juttatásainak, valamint a közalkalmazottak 2013. II. félévi béren kívüli juttatásainak
rendezése.
A 2014. évi teljesített fejlesztési feladatok 270.657 ezer forint összegben valósultak
meg. 33.969 ezer forint összegű fejlesztés forrását hitel biztosította. A megvalósított
fejlesztések túlnyomó többségét pályázati támogatás segítette.
2014. évben megvalósított fejlesztések:
§ Szennyvíztisztító korszerűsítés első szakasza - pályázati támogatással,
§ ÁMK színházterem felújítás – pályázati támogatással,
§ Külterületi tájékoztató táblák elhelyezése – pályázati támogatással,
§ Közvilágítás korszerűsítés – pályázati támogatással,
§ Ivóvízhálózat, szennyvízhálózat felújítása – üzemeltetési bevételből származó forrással,

§ Mezőgazdasági erőgépek, eszközök beszerzése – közfoglalkoztatási program keretében,
§ ÁMK kazánok beszerzése – hitel igénybevételével.

2.

A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése
A/ B E V É T E L E K (rendelet 1.,2.,3. számú melléklete)

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevétele 1.285.892 ezer forint. Az
előirányzatok körében végrehajtott zárolások következtében a módosított előirányzat valamint
a teljesítési adatok az esetek zömében egyezőséghez közelít.
Az önkormányzat központi működési támogatása 382.831 ezer forint összegben
100 %-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva. A támogatás összetevő
elemei a 2. számú mellékletben is részletezésre kerültek. Az év végi elszámolást alapján a
létszámcsökkenés következtében (szociális ellátotti, étkeztetés ellátotti létszámcsökkenések)
1.918 ezer forint támogatás visszafizetésére került sor.
A működési támogatások zömében a közfoglalkoztatáshoz, az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódnak. A 213.067 ezer forint összegű támogatás 85,5 %-os teljesítést
mutat. Összetevő elemei a 6. számú mellékletben kerültek részletezésre.
A felhalmozási támogatások a pozitívan elbírált pályázatok fejlesztési támogatását,
előlegét foglalja magában 245.950 ezer forint összeggel. A felhalmozási célú támogatások
összegeiről és összetételéről a 6. számú melléklet nyújt képet.
A közhatalmi bevételek 203.232 ezer forintra teljesültek. A közhatalmi bevételek
körét az 1. számú melléklet ismerteti.
A működési bevételek (144.778 ezer forint) a módosított előirányzathoz
viszonyítottan 100,1 %-ra teljesültek.
A felhalmozási bevételből 4.147 ezer forint bevételt értünk el földterület
értékesítéséből, melynek értéke részletfizetés alapján teljesül.
A központi költségvetési támogatásból származó bevételek 52.215 ezer forinttal
haladják meg az eredeti előirányzatot, melyből 50.626 ezer forint az adósságkonszolidáció
törlesztési támogatása. A támogatások összetevő elemei a 11. számú mellékletben kerültek
ismertesére.
A működési célú pénzeszközök 2.075 ezer forint bevételt eredményeztek.
A fejlesztési célú pénzeszköz átvételek 998 ezer forint összeget jelentettek.
A finanszírozási bevételek között a hitelfelvételek és az előző évi maradvány
igénybevétele jelenik meg 88.814 ezer forint összegben.
B/ K I A D Á S O K ( rendelet 1.,3.,4.,6. számú melléklete)
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadása 1.255.365 ezer forintra
teljesült.
A működési kiadások körébe tartozó személyi juttatások és járulék terhei 562.074
ezer forintot ölelnek fel. A személyi juttatások és járulék terhei a működési kiadások ~ 59 %át fedik le
A dologi jellegű kiadások 281.693 ezer forintra teljesültek. A forráshiány miatt az
áthúzódó szállítói kötelezettség a 15. számú melléletben szerepel. A dologi jellegű kiadások a
működési kiadások ~ 30 %-os részarányát tartalmazzák.
Az önkormányzat a különféle rendszeres és eseti segélyezésre 47.043 ezer forintot
fordított. (rendelet 6. számú melléklete) A jegyzői hatáskörű segélyezés a Polgármesteri
Hivatal költségvetésében, a képviselő-testületi hatáskörű segélyezés az önkormányzati
tevékenység költségvetésében jelentkezik. A rendszeres és az eseti segélyezésre fordított
kiadások mellett a közfoglalkoztatás bér és járulék terhei 156.322 ezer forint nagyságrendet
képviseltek.

A működési célú pénzeszközátadások 11.317 ezer forint összegűek, összetétele a
6.számú mellékletben szerepel.
Működési kiadások között szerepel a felvett működési célú hitel visszatörlesztése
50.376 ezer forinttal, melynek forrását az adósságkonszolidáció biztosította.
A teljesített működési kiadások összege 952.503 ezer forint.
A fejlesztési kiadások nagyságrendje köszönhetően a pozitívan elbírált fejlesztési célt
megfogalmazott pályázatoknak 302.862 ezer forintot képvisel. A ténylegesen teljesült
fejlesztési kiadásból
§ felújítási célokat
49.077 ezer forint (16 %),
§ felhalmozási célokat
220.380 ezer forint (73 %),
§ hitel visszafizetést
32.205 ezer forint (11 %),
§ fejlesztési pü.eszk. átadás
900 ezer forint
§ fejlesztési kölcsönt
300 ezer forint szolgált.
A fejlesztési kiadások összegeit és összetételét a 4. számú melléklet ismerteti.
II.
1.) A mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
a)

A vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának értékelése ( rendelet 7.számú
melléklet)

Az önkormányzat befektetett eszköz állománya a teljes vagyonállomány ~ 98 %-át
jelenti, melyből az immateriális javak és a tárgyi eszközök ~ 66 %-os részarányt képviselnek.
A befektetett eszközök állományának növekedése az előző évhez viszonyítva 95.335
ezer forint, köszönhetően a pályázati támogatással segített fejlesztéseknek.
A forgóeszközök a vagyonállomány elenyésző tétele. Készletállománnyal az Általános
Művelődési Központ rendelkezik, a konyha és az étterem működéséből adódóan. A
készletállomány elenyészően 112 ezer forinttal növekedett az előző évhez viszonyítva.
A pénzeszközök állománya 9.816 ezer forinttal csökkent. A teljes vagyonállomány 1 %-át
jelenti meg.
A követelések nagyságrendje 4.579 ezer forinttal csökkent. A helyi adó követelés
állományából továbbra is jelentős összegű a magánszemélyek kommunális adójának, a
gépjárműadónak, valamint a késedelmi pótlékok hátraléka. A követelés állomány értéke a
teljes vagyonállomány ~ 1 %-a.
Az önkormányzat vagyonállományában a forrás oldalon, a saját tőke ~ 97 % -os
arányt képvisel. Az arányszám azt mutatja, hogy a vagyonállományt ~ 97 %-ban saját tőke
biztosítja. Értéke 105.190 ezer forinttal növekedett.
A kötelezettségek aránya ~ 3 %-os, értéke 24.513 ezer forinttal csökkent. az előző év
adataihoz viszonyítva.
Az önkormányzat vagyona 2014. évben 80.677 ezer forinttal emelkedett az előző
év adataihoz mérten. A likviditási problémák ellenére a vagyonállomány ~ 3 %-kal
emelkedett.
2.) Pénzügyi helyzet értékelése
2014. évben az önkormányzat gazdálkodását a folyamatos likviditási gondok jellemezték.
Ezen időszakban a folyószámlahitel és a nagyadózók segítsége oldotta meg a pénzügyi
nehézségeket.

Mutató

Előző
év

Tárgy
év

Változás

Eladósodottság mértéke = Kötelezettségek
Saját tőke
23,0
29,9
6,9
Az eladósodottság mértéke mutató a kötelezettségek és a saját forrás arányát mutatja,
tehát azt, hogy a saját tőke teherrel (kötelezettséggel) terhelt. A tárgyévi mutató a 6,9 %-os
növekedést regisztrál, kedvező értéket tükröz, hisz azt mutatja, hogy a vagyon 96,8 %-ban
saját tőkére támaszkodik.
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák,pénztárak) 2014. január 1-jén 40.638 ezer forint
volt. A 2014.évi bevételek elszámolása és a kiadások teljesítése után 2014. december 31-én a
záró pénzkészlet 30.822 ezer forint.
3.) Befektetett pénzügyi eszközök változása
adatok ezer Ft-ban
Csökkenés
Záró
0
48.404
0
48.404

Megnevezés
Nyitó
Növekedés
Részesedések
48.404
0
Összesen:
48.404
0
Az önkormányzat részesedés állományának összetétele:
§ Alföldvíz Zrt. Békéscsaba
47.334 ezer forint,
§ BIOETANOL Kft. Battonya
250 ezer forint,
§ Mezőhegyes Városért Közalapítvány
500 ezer forint,
§ DAREH Önkormányzati Társulás Orosháza
320 ezer forint,
Az önkormányzat 100 %-os részesedéssel működő gazdasági társasága:
§ Mezőhegyes Városért Közalapítvány
III.
1.) Tájékoztatás a 2014.évi közfoglalkoztatásról
Közfoglalkoztatási
Időszak
programok
2013. évről áthúzódó bér és
-----------járulék
Áthúzódó téli közfoglalkoztatás 2014.04.30ig
Áthúzódó képzési program
2014.04.30ig
Átmeneti közfoglalkoztatás
2014.04.30ig
Mezőgazdasági
2014.04.01
közfoglalkoztatás
2015.02.28
Értékteremtő közfoglalkoztatás
2014.05.01
2014.09.30
TÁMOP program
Belterületi utak karbantartása
2014.10.01
2014.12.31

Kiadás
13.655

adatok ezer forintban
Bevétel Ráfordítás Létszám
(fő)
9.329
-4.326
0

7.329

7.328

-1

15

10.366

10.366

0

24

6.172

6.423

250

15

47.362

57.539

10.177

45

87.813

85.146

-2.667

170

3.341
4.142

2.266
5.783

-1.074
1.641

3
20

Téli közfoglalkoztatás
Térkő készítés (képzési
program)
Parkgondozás
Mindösszesen
-le: 2015.évi működési előleg
2014.évi ráfordítás összege

2014.11.01
áthúzódó
2014.12.01
áthúzódó
2014.12.01
áthúzódó

4.249

7.898

3.649

20

0

3.509

3.509

45

0

729

729

5

184.429

196.316

11.887
-20.187
8.300

362

A 2014. évi közfoglalkoztatás keretében 362 fő dolgozó részére biztosítottunk
munkalehetőséget. A tevékenység folytatásához az önkormányzat 8.300 ezer forint saját
forrást biztosított. A Munkaügyi Központ által támogatott bérek és járulékai, valamint a
dologi kiadásokon túl lehetőség nyílt mezőgazdasági fejlesztések megvalósítására:
 Savanyítóüzem létesítés,
 Fóliás kertészet,
 Öntözőrendszer, öntözőberendezés
 Betonelem-gyártó berendezés,
 Áramfejlesztő, láncfűrész
Közcélú foglalkoztatás
Személyi juttatások és járulékai
Dologi jellegű kiadások
Teljesített működési kiadások
Fejlesztési kiadások
Teljesített kiadások összesen

2013. év
KIADÁSOK
119.500
23.758
143.258
10.365
153.623

2014. év

adatok ezer forintban
Változás

156.322
14.749
171.071
13.358
184.429

36.822
-9.009
27.813
2.993
30.806

A közfoglalkoztatás nagyobb volumenű lebonyolítása 2014. évben 30.806 ezer
forinttal magasabb kiadást eredményezett.
A 2014.évi mezőgazdasági közfoglalkoztatás keretében konyhakerti növények
termesztése és értékesítése valósult meg. A termények 45 %-a az Általános Művelődési
Központ Centrál Éttermébe került beszállításra, kiváltva ezzel 612 ezer forint értékű
élelmezési anyagot. A fennmaradó 55 %-ot a dolgozók, valamint a lakosság vásárolt meg
(saláta, retek, zöldbab, zöldborsó, karalábé, karfiol, vöröshagyma, paradicsom, burgonya,
uborka) 750 ezer forint értékben. A savanyító üzem 180 kg nyersanyag felhasználásával
csalamádét, kovászolt uborkát, ecetes céklát, uborkát és hagymát készített.
A közfoglalkoztatás kiadásának növekvő tendenciája mellett a kifizetett segélyek az
alábbiak szerint változtak:
adatok ezer forintban
SEGÉLYEK
2013. év
2014. év
Változás
KIADÁSOK
Tartósan munkanélküliek szociális
5.256
5.253
-3
segélye
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
33.405
23.345
-10.060
Teljesített kiadások
38.661
28.598
-10.063
BEVÉTEL

Központi támogatás

37.687
23.367
RÁFORDÍTÁS – SAJÁT FORRÁS
974
5.231

-14.320
-4.257

2.) Tájékoztatás a képviselői rendelkezési alap felhasználásáról
Képviselői rendelkezési alap terhére támogatott társadalmi szervezetek
adatok ezer forintban
Támogatott szervezetek
Összesen
Fúvószenekar Alapítvány
144
ÁMK Gyermekeiért Alapítvány
21
Tűzoltó Alapítvány
140
ALAPÍTVÁNYOK
305
Mezőhegyesi Sportegyesület
65
Város és környezetvédő Egyesület
67
Horgász Egyesület
5
Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület
30
Vakok és Gyengénlátók Egyesülete
23
Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület
125
Lovassport Egyesület
50
EGYESÜLETEK
365
Bűnmegelőző és vagyonvédelmi szervezet
5
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Szervezet
5
Gyermekeinkért Baráti kör
55
EGYÉB SZERVEZETEK
65
Köztisztviselők Szakszervezete
60
Katolikus Egyházközség
50
Ménes Kft.
178
Általános Művelődési Központ
245
Önkormányzati tevékenység
147
Kisperegi templom (felújítás)
85
INTÉZMÉNYEK, SZAKSZERVEZET
765
MINDÖSSZESEN
1.500
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során
szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg
és hozza meg döntését.
Mezőhegyes, 2015. április 21.

Mitykó Zsolt

polgármester

