Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.( IV.03.)
önkormányzati
rendelet e
Szentkirály község önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról
Szentkirály Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2013. évi CXCV.
törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi zárszámadása
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi
zárszámadása
bevételi főösszegét
281.412 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét
269.347 ezer Ft-ban
pénzmaradvány
14.611 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Az önkormányzat összesített 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként az alábbi meghatározott tételekből állnak:
Normatív állami támogatás:
67.746 e Ft
Kompenzáció:
3.995 e Ft
Pénzbeli szociális ellátás:
10.717 e Ft
Érdekeltségnövelő támogatás:
679 e Ft
Szociális tűzifa támogatás:
1.248 e Ft
Közfoglalkoztatottak támogatása: 11.279 e Ft
Közhatalmi bevétel:
119.195 e Ft
Egyéb bevétel:
19.766 e Ft
Tb támogatás:
4.714 e Ft
Felhalmozási bevétel:
4.724 e Ft
Intézményi műk bevétel:
16.350 e Ft
Tiszaug Önkormányzat műk tám: 12.563 e Ft
Nyitó pénzkészlet:
8.436 e Ft
Az önkormányzat összesített 2013. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások:
116.855 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
29.506 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
73.154 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
28.993 e Ft
ae) támogatásként átadott pénzeszköz:
868 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:
c) átfutó:
a 2013. évi
 beruházások összege
 felújítások összege

19.971 e Ft
-2.546 e Ft
10.207 ezer Ft
9.764 ezer Ft

Az önkormányzat bevételei
3.§.
1.) A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg megoszlását intézményenként (címenként) e
rendelet 2. számú mellékletének 3-5.és 15-17.oszlopai tartalmazzák.
2.) A bevétel forrásösszetételét és nemenkénti megoszlását a 1. számú melléklet
tartalmazza.
3.) A 2. számú melléklet az önkormányzat összes bevételi főösszegeit, illetve működési és
felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4.§.
A 2013. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait,
és ezen belül annak megbontásait a rendelet 2. számú mellékletének 6-12. oszlopai
tartalmazzák.
1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiadások kötelező megbontásait a
rendelet 2. számú mellékletének 18-24. oszlopai tartalmazzák.
2.) A 3. számú melléklet az önkormányzat bevételeinek részletes adatait tartalmazza.
3.) A 4. számú melléklet az önkormányzat fejlesztési kiadásait és a speciális kiadásokat
tartalmazza.
4.) Az önkormányzatnál 2013. december 31-én foglalkoztatottak létszámát a 2. számú
melléklet 2. és 14. oszlopa tartalmazza.
5.) Az önkormányzati vagyon mérlegének adatai az 5. mellékletben vannak feltüntetve.
6.) A 6. számú melléklet az önkormányzat kiadásainak adatait tartalmazza kiadási
nemenként.
7.) A 7. számú melléklet a közvetett támogatásokról készített kimutatás.
8.) Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa
ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
ezen belül
Utólagosan finanszírozott
Tűzifasegély
Záró rendelkezés
5.§.
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Szentkirály, 2014. április 3.

14.611 ezer forint
14.611 ezer forint
1.248 ezer forint

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző távollétében és megbízásából:

Szabó Gellért
polgármester

dr. Lajos Krisztina
aljegyző

Ezen rendelet 2014. április 3-án kihirdetésre került.

Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző távollétében és megbízásából

dr. Lajos Krisztina
aljegyző

