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Beszámoló Nagylózs Község Önkormányzatának  

2014. évi gazdálkodásáról 
 

 

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

 

Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei egyaránt megfelelnek a 

követelményeknek. 

2013. január 1-jétől a Nagylózs Polgármesteri Hivatal, mint önálló jogi személy megszűnt, a 

Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közigazgatási feladatokat. A településen a 

KÖH Nagylózsi Kirendeltsége működik. 

Általános iskolánk fenntartását és működtetését szintén 2013. január 1-jétől a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ vette át, a Lövői Általános Iskola telephelyeként működik.  

A gyermekek étkeztetése továbbra is önkormányzati feladat maradt, mind az óvodások, mind az 

iskolások vonatkozásában. 

Az iskola épülete felújított, azonban évről-évről vannak karbantartási munkák, mely az ingatlan 

tulajdonosát terhelik. Az oktatás tárgyi feltételei maximálisan biztosítottak 

Óvodánk működtetése Pinnye Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján 

történik. Szeptembertől 3 csoportos óvodaként működik, 6 főállású pedagógus és 3 főállású dajka látja 

el a gyermekek nevelését.  

 

Az egészségügyi alapellátást osztott védőnői körzet – feladat-ellátási szerződés kötöttünk 

Sopronkövesd Község Önkormányzatával -, valamint vállalkozó háziorvos látja el. A védőnői 

szolgálat tárgyi feltételei biztosítottak. A szolgálat működési engedéllyel rendelkezik.  

A vállalkozó orvos részére az önkormányzat térítés nélkül biztosítja a helyiség és az eszközök 

használatát, valamint évi 200 eFt-ig átvállalja az épületrész közműdíjait. 

A fogászati ellátást vállalkozó fogorvos látja el Nagycenken, a fogorvosi ügyeleti ellátást Sopron 

Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja önkormányzatunk. Az 

ügyeleti ellátás helyszíne, a soproni kórházban van. 

 

Pereszteg község gesztorságával működik az orvosi ügyeleti ellátás, melynek költségeihez 605 eFt 

önkormányzati hozzájárulásra volt szükség a tavalyi évben. 

 

2014. évben Fertőd város gesztorságával működő, Fertőd Mikro Térségi Szociális Intézményi Társulás 

látta el a gyermekjóléti, a családsegítési feladatokat. Amennyiben a jövőben igény lesz rá, házi-

segítségnyújtást is végeznek.  

 

2. A bevételi források és azok teljesítése 

 

Az önkormányzatok működési támogatásainak összege 33.929 eFt. Ezek alkotják a bevételek 13 %-át. 

A helyi adókból származó bevétel összege 36.752 eFt volt, az előző évi 35.925 eFt-tal szemben, mely 

összes bevételünk  15 %-át teszi ki.  

A gépjárműadóból önkormányzatunkat megillető bevétel  összege 2.867 eFt. 

Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételünk  9.476 eFt, amelyet a Soproni Vízmű 

ZRt. fizetett a víziközművagyon üzemeltetéséért.  

Egyéb helyiségek bérleti díjaiból (önkormányzati lakások, posta, kultúr, KTV helyiség, irodahelyiség) 

1.340 eFt bevételünk folyt be. 

2014-ben 1 db telek került értékesítésre, 1.533 eFt értékben. 

 

A társadalombiztosítás 4.781 eFt-tal támogatta a védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás 

működését.  

A működési célú pénzeszközátvételek között mutatjuk ki a  feladat-ellátási szerződés alapján működő 

óvoda előző évi költségeihez történő hozzájárulást, melynek összege 600 eFt volt. 

 



Önkormányzatunk folyamatosan pályázik tartósan munkanélküli, illetve rehabilitációs ellátásban 

részesülő személyek foglalkoztatásának támogatására. A pályázatok változó időtartamúak, és 

támogatási intenzitásúak. A támogatás a foglalkoztatás költségének 85-100 %-a között mozog. A 

2014-es évben ezen személyek bér és járulékköltségeinek finanszírozására 2.395 eFt támogatásban 

részesültünk. Önkormányzatunk hozzájárulása a foglalkoztatásokhoz a 2014. évben 219 eFt összegű 

volt. 

 

3. A kiadások alakulása 

 

Az elmúlt évhez képest nem történt jelentős elmozdulás a kiadások összetételét tekintve. Míg 2013. 

évben 50-50 %-os volt a működési és felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáson belül, addig 

2014. évben ez az arány 45, illetve 55 %-ra változott.  

Ennek oka az, hogy 2014. évben is viszonylag magasabb összeget tudtunk fordítani beruházási, illetve 

felújítási kiadásaink teljesítésére. 

A beruházási költségek között legnagyobb arányt az óvoda felújítása és bővítése képviselte. 

 

A működési kiadások jogcímenkénti alakulása az előző évhez képest: 

 

Jogcímek: 2013. év 2014. év 

Személyi juttatások 29.521 39.595 

Munkaadókat terhelő jár. 7.320 10.178 

Dologi kiadások 47.223 44.635 

Működési célú pénzeszköz átadások 17.730 4.742 

Ellátottak pénzbeli juttatása 1.067 822 

Összesen: 102.861 99.972 

 

 

A bérek és járulékainak növekedése azzal magyarázható, hogy 2014. évben a pedagógus életpálya-

modell intézkedése folytán az óvónők a törvény szerinti illetményemelésben részesültek. 

3 csoportos óvoda működtetéséhez 6 fő óvónő és 3 fő főállású dajka foglalkoztatását írja elő a 

jogszabály. 

A működési célú pénzeszköz átadások jelentős csökkenésének oka, hogy a 2013. évben a közös 

hivatalra járó állami támogatást önkormányzatunk kapta, amit továbbutalt Sopronkövesd Község 

Önkormányzatának. 2014-évben ezt a támogatást közvetlenül a gesztor település kapta. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkenésének oka, hogy az időskorúak járadéka, valamint az 

ápolási díj kifizetése a járási hivatalok hatáskörébe került át. 

 

Községünkben társadalmi önszerveződések is működnek. Az önkormányzat mindegyiket támogatta. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 300 eFt, a Nagylózsi Sport Klub részére 670 eFt, a Bel Canto 

Vegyeskari Egyesület részére 100 eFt, a „Szenkira” Közhasznú Egyesület, az ÜGYESEN Egyesület, 

valamint a Nagylózsi Naplemente Idősek Klubja részére 70-70 eFt, a Vöröskereszt helyi szervezete 

részére pedig 50 eFt támogatást nyújtottunk. 

 

A felhalmozási kiadások jogcímenkénti alakulása az előző évhez képest.  

 

Jogcímek 2013. év 2014. év 

Beruházási kiadások 61.391 25.534 

Felújítási kiadások 41.388 80.923 

Felhalmozási célú kölcsön 1.274 16.893 

Összesen: 104.053 123.350 

 

 

 

 



4. A pénzmaradvány tartalma  

 

A 2014. évi pénzmaradványunk 29.743 eFt összegű. 

Kötelezettségeink összege 1.251 eFt. Ez tartalmazza a szállítói tartozásokat, valamint az adókból 

származó túlfizetéseket.  

Önkormányzatunk vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

5. Értékpapír és hitelműveletek alakulása 

 

Az előző évben értékpapírral nem rendelkeztünk. 

Likviditási hitel felvételére nem került sor, pénzügyi kötelezettségeinket időben teljesíteni tudtuk. Az 

éven belül pénzzé tehető eszközök és az éven belül esedékes fizetési kötelezettségek egyensúlyban 

vannak. 

 

6. A vagyon alakulása 

 

A mérleg főösszege a tavalyi 685.701 eFt-tal szemben 722.067 eFt-ra emelkedett. 

Ezt az emelkedést a befektetett eszközök állományának 69.976 eFt-os növekedése eredményezte. 

A befektetett eszközök állománynövekedésének oka, hogy a tárgyév során elvégzett beruházások és 

felújítások, valamint a tárgyi eszköz beszerzések értéke meghaladták az elszámolt értékcsökkenés 

összegét. 

Az összes eszközön belül a befektetett eszközök 92 %-os részarányt képviselnek. A tárgyi eszközök 

között mutatjuk ki azokat a vagyontárgyakat, melyek tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják az 

önkormányzat működését. A forgóeszközök között szerepelnek a készletek, követelések, 

pénzeszközök, melyek nem tartósan szolgálják a tevékenységet.  

A forrásokon belül a saját tőke aránya 88 %, a kötelezettségek aránya 2 %, míg a passzív időbeli 

elhatárolásoké  10 %.  

 

7. Pályázataink 

 

1. 2014-ben fejeződött be az óvoda felújítására és bővítésére elnyert pályázat kivitelezése. A 

kivitelezésre 2013. és 2014. évben összesen 110.106 eFt-ot, az óvoda előtti parkoló 

kialakítására 4.763 eFt-ot, eszközök beszerzésére pedig 12.380 eFt-ot, mindösszesen 127.249 

eFt-ot fordítottunk. 

2013-ban 29.954 eFt, 2014-ben 88.862 eFt, 2015-ben pedig 988 eFt, összesen 119.804 eFt  

pályázati támogatásban részesültünk. 

 

2. Önkormányzatunk 4.978.445 Ft összegű Leader pályázati támogatással energetikai fejlesztést 

valósított meg a hivatal épületében. Ezzel kapcsolatos kiadásaink összege: 5.170 eFt 

 

3. Az ÜGYESEN Egyesület által beadott kulturális célú pályázaton 2.999.968 Ft-os 

támogatásban részesültünk. Az egyesületek által beadott pályázatokat 100 %-ban bruttó 

összegben támogatják, de a pályázatírás és a sikerdíjak költségei nem elszámolható kiadások, 

ezeket önkormányzatunk támogatásként nyújtja az egyesületnek. Ebből a pályázatból kerültek 

megvásárlásra a kultúrban lévő székek és asztalok, és ennek a pályázatnak a keretében 

valósult meg Ebergőcön és Nagylózson egy-egy operett előadás. A nem támogatható 

költségek összegei ezzel a pályázattal kapcsolatban 415 eFt összegűek voltak. 

 

 

4. Ugyancsak az ÜGYESEN Egyesület nyújtotta be a régi játszótér megújulása, az óvodával 

szembeni kis játszótér kialakítása, valamint a sportpályához kapcsolódó labdafogó hálók és 

cserepadok felállítását tartalmazó pályázatot. Ezen az egyesület 10.783.795 Ft  támogatásban 

részesült. A nem támogatható kiadások (pályázatírás, sikerdíj, projektmenedzseri feladatok 

egy része)  834 eFt-ban jelentkeztek. 

 



 

5. A Nagylózsi Sport Klub nyújtotta be a kilátó építését célzó pályázatot, melyen 4.901.740 Ft 

támogatásban részesültünk. A nem elszámolható kiadások 483 eFt összegben szintén 

támogatásként kerültek kifizetésre az egyesület részére. 

 

A pályázatok megvalósításának elszámolható költségei a számlák megérkezésekor kölcsönként 

kerültek folyósításra az egyesületek részére, amit a pályázat elszámolásakor az egyesület 

visszatérített az önkormányzat számlájára. 

 

 

 

Nagylózs, 2015. április 29. 

 

 

                  Szigeti Éva 

                 polgármester 

 


