Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. ( IV. 29.) számú önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak szerint, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésének c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Beloiannisz Község Önkormányzatára ( a továbbiakban
önkormányzat).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
(1) Bevételi főösszegét
Ebből:

96.193 e Ft-ban,

a) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét
ebből:
aa) központi költségvetési szervtől

32.421 e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét
ebből:
ba) helyi adók
bb) átengedett központi adók

13.266 e Ft-ban,

32.421 e Ft-ban,

5.395 e Ft-ban,
7.304 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összege

6.542 e Ft-ban,

d) önkormányzat sajátos bevételei összegét

5.902 e Ft-ban,

e) előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

15.633 e Ft-ban,

f) a felhalmozási és tőkejellegű bevétel

300 e Ft-ban,

g) függő átfutó bevételi tételek

5.017 e Ft-ban,

h) finanszírozási bevételek

17.112 e Ft-ban,

(2) Kiadási főösszegét
Ebből:

85.752 e Ft-ban,

a) a Működési kiadások összegét
ebből
aa) személyi juttatások összegét
ab) munkaadókat terhelő járulékok
ac) dologi kiadások összegét
ad) egyéb működési kiadások összegét

78.124 e Ft-ban,
13.689 e Ft-ban,
2.525 e Ft-ban,
42.976 e Ft-ban,
18.934 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét
c) függő átfutó kiadások
d) ellátottak pénzbeli juttatásai

30 e Ft-ban,
499 e Ft-ban,
7.099 e Ft-ban

állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete 2013.12.31-én:
Pénztár záró egyenlege: 40 e Ft.
Költségvetési pénzforgalmi számlák záró egyenlege: 15.804 eFt
(2) Az önkormányzat által foglalkoztatottak létszáma 2013. december 31.-én:
a) önkormányzat: 3 fő
b) Közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma: 4 fő
4. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai alakulásának
mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
6. §. Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat kiadásait forrásonként a 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat bevételeit intézményenként az 5. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat kiadásait intézményenként a 6. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
12. § A z önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
13. § A befektetett eszközök állományának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
3. Pénzmaradvány, eredmény
15. § Az önkormányzatnak 2013. évben – 14.772 e Ft pénzmaradványa keletkezett. Az egyszerűsített
pénzmaradvány kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat vagyona
16. § Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2013. december 31. napján
179.022 e Ft volt, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Beloiannisz Község Önkormányzata
2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 26.) számú önkormányzati rendelete, valamint az azt
módosító 4/2013. (V.27.) számú Önkormányzati rendelete.
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