Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(IV.30.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Kőszegpaty község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §
/1/ A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak
szerint fogadja el:
adatok eFt-ban
2013.évi Teljesítés
Eredeti Módosított
teljesítés alakulása
Kiadások főösszege 17.373 22.955
15.784
69 %
Bevételek főösszege 17.373 22.955
22.783
99 %
3. §
/1/ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként az 1.
számú melléklet tartalmazza.
/2/ Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint
fogadja el:
adatok
eFt-ban
Működési kiadások összesen
15.607
- Személyi juttatások
3.403
- Munkaadókat terhelő járulékok
884
- Dologi kiadások
3.915
- Támogatásértékű kiadás, szoc.pol.
7.383
- Pénzeszköz átadások
22
Felhalmozási célú kiadások összesen 177
- Támogatásért.felhalm.kiadás
100
- Felújítás
77
/3/ Az önkormányzat /2/ bekezdés szerinti 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítését
a 2. számú melléklet tartalmazza.
/4/ Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú melléklet
szerint fogadja el.
/5/ Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2013. évi teljesítését és
előirányzatait éves bontásban a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
4. §

Az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonkénti bontásban az 5. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
/1/ A képviselő-testület a tartalék teljesítését 3.870 eFt összegben állapítja meg.
/2/ Az általános tartalék összege 3.770 eFt, mely teljes összegben működési célú.
/3/ A céltartalék összege 100 eFt, mely teljes összegben működési célú.
6. §
/1/ Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált pénzmaradványa 6.999 eFt-ban kerül jóváhagyásra. (6. számú melléklet).
/2/ Az önkormányzat pénzmaradványából működési célú pénzmaradvány 6.999 eFt,
melyből 86 eFt kötelezettséggel terhelt.
7. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített létszámkeretét 1 főben hagyja jóvá.
(7. számú melléklet)
8. §
Egyéb rendelkezések
/1/ A zárszámadási tájékoztató jellegű táblák az alábbiak szerint vannak csatolva:
8/a. számú melléklet
- az önkormányzat finanszírozásáról és pénzeszköz változásáról,
- az önkormányzat adóssága és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról.
8/b. számú melléklet
- a helyi önkormányzat mérlege.
8/c. számú melléklet
- az önkormányzat vagyonkimutatása (bruttó értéken)
8/d. számú melléklet
- az önkormányzat vagyonkimutatása (nettó értéken)
9. számú melléklet
- biztosított kedvezmények, mentességek
9. §
Záró rendelkezések
/1/ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
/2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 21.) számú rendelete.
Kendik Miklós sk.
polgármester
Záradék: Ez a rendelet 2014. április 30. napján kihirdetésre került.

Tóth János sk.
jegyző
Tóth János sk.
jegyző

