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                                 JÁSZBOLDOGHÁZA ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési 
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 

1. § 
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

221.757.E Ft Költségvetési bevétellel 
  

217.130.E Ft Költségvetési kiadással 
 

                      7.381.E Ft  
 

Helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti 
bontásban a 9.számú ,és a  10.számú. mellékletek szerint fogadja el. 

(3) A működési bevételek és kiadások, mérlegét a 2.számú melléklet szerint fogadja el. A 
tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3.számú  melléklet szerint fogadja el. 

2. § 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4 számú mellékletben foglaltak 
szerint fogadja el. 

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5.számú. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  

 

(3) Az önkormányzat személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja 
jóvá.  

(4) Az önkormányzat, dologi kiadásinak teljesítését a,  8.számú  mellékletnek  megfelelően 
hagyja jóvá. 

(5) Az önkormányzat szociális jellegű juttatásainak teljesítését a 11.számú mellékletben 
foglaltak szerint fogadja el. 

 (6) Az önkormányzat által támogatott szervezetek kimutatását a 12.számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 (7) Az önkormányzat befektetett eszközök állományának 2013 évi alakulását a 13. számú 
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 
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(8) Az önkormányzat pénzmaradványát a 15.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(9) Az önkormányzat Vagyon- mérlegét a 16.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

3. § 
(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 
figyelemmel. 
 

5. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről és felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik. 
 

Jászboldogháza 2014 április 30. 

 

 

 

 
                             Dr. Dinai Zoltán                                 Szűcs Lajos 

jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: Jászboldogháza, 2014. május 05-én. 
 
 
 
        Dr. Dinai Zoltán 
         jegyző 


