
MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

A 2013.  évi költségvetés végrehajtásáról

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi  CXCV.  törvény  91§./1/  bekezdésében  meghatározott  jogkörében  eljárva  a  következő
rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az
önkormányzat  hivatalára  (  Közös Önkormányzati  Hivatal  és  intézményére  a  Mezőnyárádi
Óvodára) terjed ki.

A 2013.  évi költségvetés zárszámadása

2.§.

(1) A Képviselő-testület 2013. évi költségvetésének zárszámadását:

a.) 151.405  e Ft eredeti bevételi előirányzat,
b.) 231.266  e Ft                    módosított bevételi előirányzat,
c.) 221.660  e Ft tényleges bevételi,

     valamint

d.) 151.405  e Ft eredeti kiadási előirányzat,
e.) 231.266  e Ft módosított előirányzat,
f.) 203.481  e Ft tényleges kiadási

összegekkel fogadja el és hagyja jóvá.

(2)  Az önkormányzatnak 2013. évi pénzmaradványát a következő összegekben állapítja meg:

a.)tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:      21.378,- eFt
b.)költségvetési befizetési kötelezettség: -     3.097,- eFt
c.)költségvetési módosított pénzmaradvány:    18.281,- eFt  



(3)  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3.§.

(1) A 2.§.(1)bekezdés a.),b.),c.),pontjában megállapított  költségvetési  bevételi  főösszeg
költségvetési címek és előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2, 2/1., 2/2., 2/3.,
2/4., 2/5., 2/6., 3., 4., 4.1, 5., 5.1, 6., 6.1, 6.2 mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2.§.(1)bekezdés  d.),e.),f.)pontjában  megállapított  költségvetési  kiadási  főösszeg
költségvetési címek és előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 7., 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 8., 9., 9.1, 9.2, 9.3, 10., 10.1, 10.2,   melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat  beruházási és felújítási  előirányzatának célonkénti részletezését e
rendelet 11. és 12. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
éves  létszám előirányzatát és a  közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e
rendelet 13. és 14. melléklete tartalmazza.

(5) Az  önkormányzat  által  nyújtott  közvetett  támogatások  teljesítése  e  rendelet  15.
mellékletében került bemutatásra.

(6) Az  önkormányzat  2013.  évi vagyonkimutatását   e  rendelet  16.  melléklete
tartalmazza.  

 4.§.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba

Mezőnyárád, 2014. április 29.

Dr. Horváth László                                                                                               Farkas Julianna
    polgármester jegyző


