
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi zárszámadásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk (1)  bekezdés f)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  (1)  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2013.  évi  költségvetés
végrehajtásáról  szóló  zárszámadást  257.656  ezer  Ft  bevétellel,  123.152  ezer  Ft  kiadással
jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszeget 123.152 ezer Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a kiemelt
előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

         a) személyi jellegű kiadások 27.037. 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 6.121. 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások 61.124. 000 Ft
d) működési pénzeszköz átadás, támogatások 22.632. 000 Ft
e) pénzmaradványt 0 Ft
f) felújítási kiadások 3.841.000 Ft
g) intézményi beruházás 1.414.000 Ft
h) függő, átfutó kiadások 983.000 Ft
(3)  A bevételi  főösszeget  257.656 ezer  Ft-ban  állapítja  meg.  A bevételi  főösszegen belül  a
kiemelt  előirányzatokat  az  Önkormányzatra  vonatkozóan  a  Képviselő-testület  a
következőképpen állapítja meg:

         a) intézményi működési bevételek 51.975. 000 Ft
b) önkormányzatok sajátos bevételei 51.078. 000 Ft
c) önkormányzat költségvetési támogatása 41.630. 000 Ft
d) előző évi költségvetési visszatérülések 0.000 Ft
e) támogatásértékű működési célú bevételek, 
működési célú pénzeszköz átvétel 3.282 000 Ft
f)felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4.422.000 Ft
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele     107.414. 000 Ft
h) függő, átfutó bevételek -2.145.000 Ft
(3) Az engedélyezett létszámkeret 12 fő, melyből 8 fő közalkalmazott, 4 fő közfoglalkoztatásban
résztvevő.

2. §  (1) A költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
         (2) Az 1. § (3) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2 - 4.

melléklet tartalmazza
(3) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti megbontását az 5 - 6.
melléklet tartalmazza.
(4) A  felhalmozási  kiadások  teljesítését  5.255  ezer  Ft  főösszegben,  valamint  annak
feladatonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3.  §  Az önkormányzat  a  2013.  december  31-ei  állapot  szerinti  vagyonát  a  8.  melléklet  szerint,  a
mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 2.070.456 ezer Ft-ban állapítja
meg. 

4. §   Az önkormányzat pénzmaradványát a 9. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
5.  §  Az  önkormányzat  elmúlt  három évéről  szóló  tájékoztató  adatokat  a  működési  bevételek  és

kiadások alakulásáról, illetve a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról a 10 - 11.
mellékletek tartalmazzák. 

6. §  Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
7.  § Hatályát  veszti  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő  testületének  a  2012.  évi
költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelete.



Vella Ferenc Zsolt  dr. Szabó Tímea 
polgármester

A kihirdetés napja: 2014. május 20. 
                                                                           dr. Szabó Tímea

jegyző


