
Z;árka Közs é g Önkorm án y zata
iselő-testülete

zánka község Önkormányzata képviselő-testületének
912014. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

(Zárszámadás)

ZfutkaKÖzség onkormányzataKépviselŐ-testülete az állarrtháztartásrőI szőlő 20ll. évi CXCV.
tÖrvénY 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarors zág A|aptötvénye 32.cikk (1) bekezdés f) Pontjában meghatározott feladatkoreben eljáűaa kciveikezőket rendeli el:

1. ÁItalános rendelkezések

1, § A rendelet hatáIYa kiterjed az Önkormányzatía, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.

2. Részletes rendelkezések

2, § (1) Az ÖnkormánYzati vagyon alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá, melyben az
intézménYekkel Összevont eszközök, források f<íösszege _ egyezően_ t.g54.486 e/Ftforint.
.3,§ a' ÖnkormanYzat és k<iltségvetési intézményei zotl. évi nettósított összevont teljesített
költségvetését
47 7 .004 eiFt költségvetési j ellegű bevétellel,
61.3 1 5 e/Ft finanszírozásijellegű bevétellel,
-l1.529 e/Ft kiegyenlítő ftiggő átfutó bevétellel
3 86. 082 e/Ft költségvetési j ellegű kiadással,
127 .22l e/Ft fi nans zírozásij ellegű kiadással,
-5.656 e/Ft kiegyenlítő ftiggő átfutő kiadással,
elfogadja az l. melléklet szerint.
4, § 2013.évi intézményeivel összevont módosított pénzmaradványát g,g82 e/Ft összegben al6. melléklet alapján jóváhagyja.
5, § Az ÖnkormánYzat és kÖltségvetési szervei 2013. évi teljesített ktiltségvetési bevételeinek
címenkénti részletezését az 7, 2, 5, 6, mellékletek tartalmazzák
0, § _A" ÖnkormánYzat és költségvetési szervei teljesített kiadási előirányzatait a Képviselő-
testület az 1,3,4,5,6, mellékletek szerint hagyja jóvá.
7, § (1) Az önkormányzat és intézmérryéi t.ryesített felhalmozási kiadásai összegeit a 10.
melléklet alapj án elfo gadj a.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Felhalmozási célú kölcsönnyúj tás
ös szesen : felhalmozási kiadások

8. § Az önkormányzat és intézményei teljesített
me llékl etek tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület az önkorményzat és
statisáikai átlag létszámkeretét 40 f<iben
részletezettségben.

- abenlhazási és felújítási kiadások: 38.938
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,

Felhalmozásicélú pénzeszközátadások: 550

elFt,

elFt,
e/Ft

39.538 e/Ft
kiadásait feladat-ellátási formánként a 4

intézményei 2013. évi ténylegesen felhasznált
hagyja jővá a 4. mellékletben foglalt

10, § Az ÖnkormánYzat Ós intézményei2}I3. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok
szerint felÜlvizsgált pénzmaradványa: 14.026 ./Frbun kerül jóváhagyásra a 23. melléklet
szerint. Ebből



Zát*a Közsé g Önkormányzata

a) a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde 4.008 e/Ft,
b) Zélnkal Közös Önkormányzati Hivatal 5.643 elFt,
c) Zánka Község Önkormán yzata 4.37 5 elFt.tl § A KéPviselŐ-testtilet az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájarulasokkal
kapcsolatos elszámolását a II. melléklet ,".iint hagyja jóvá.

3. Zárő rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet2}t{. m{us 2. napjantephatályba.
(2) Hatály át veszti a 8 l20 í 4. (IV. 3 0.) önÉormanyzati iendelet.

Zánka, 20l 4. április 29.
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