Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. ( IV. 22.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§-a,,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján, a 2013.
évi gazdálkodásról az alábbi rendeletet fogadja el.
1. §. A Képviselő-testület a város 2013. évi gazdálkodásának beszámolóját a 4. számú
mellékletnek megfelelően:
63 311 e Ft teljesített költségvetési bevétellel
0 e Ft teljesített finanszírozási bevétellel, ebből
0 e Ft teljesített belső hiány finanszírozási bevétellel
0 e Ft teljesített külső hiány finanszírozási bevétellel
-3250 e Ft teljesített kiegyenlítő, függő, átfutó bevétellel
55 652 e Ft teljesített költségvetési kiadással
0 e Ft teljesített finanszírozási kiadással
-738 e Ft teljesített kiegyenlítő, függő, átfutó kiadással
elfogadja.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i vagyonát a 1. sz.
mellékletben szereplő egyszerűsített mérleg adatai alapján 367 141 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 2. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá, melyben a teljes kiadási főösszeg 54 914 e Ft, a teljes
bevételi főösszeg 60 061 e Ft.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány
kimutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, melyben a módosított
pénzmaradvány összege 7 337 e Ft.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételi előirányzatok teljesítését az 5. számú
mellékletek, a működési kiadási előirányzatok teljesítését a 6., 7. számú mellékletek
szerinti részletezésben jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait 393 eFt, felújítási kiadásait
1 181 e Ft összegben a 8. számú melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.
5. § A Képviselő-testület jóváhagyja a normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött
felhasználású támogatások, a központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások
költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a
számú mellékletnek
megfelelően.
6. § Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3§-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete és több

éves kihatással
járó döntése nem volt. A közvetett támogatásokat tartalmazó
kimutatásokat a 10.sz. melléklet, a vagyonkimutatását a 11.,11/a,b. sz. melléklet, és a
pénzeszközének változását a 21. sz. melléklet szerint.
7. § A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató jellegű mellékleteit az alábbiak
szerint jóváhagyja:
Törlések a követelés állományból 12. sz. melléklet, részesedések és értékpapírok
állománya 13. sz. melléklet, immateriális javak és tárgyi eszközök nettó érték és 0-ra leírt
eszközök, immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 14. sz.
melléklet, a követelések részletezését 18. sz. melléklet, a kötelezettségek részletezését 19.
sz. melléklet, a befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok
állományának és értékvesztésének alakulását 20. sz. melléklet, a költségvetési
előirányzatok egyeztetését 21. sz. melléklet, az önkormányzat által folyósított ellátások
részletezését 23. sz. melléklet, a költségvetési szervnél foglalkoztatottak létszámát és
személyi juttatásait
. sz. melléklet, és az Európai Uniós támogatással megvalósuló
projektek jelenleg nincs.
8. § (1)A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013.
(III.14.) rendelet, és az azt módosító a 8/2013. (IX.25.), és a 2/2014. (II.02.) rendelet
hatályát veszti.
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E rendelet 2014. április 30. napján kihirdetésre került.
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