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PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS
A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32.cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi-és
Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a 2013. évi költségvetés zárszámadásról az
alábbi rendeletet alkotja.
1.§ A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését
946.398
831.161
(2)

e Ft bevétellel
e Ft kiadással hagyja jóvá.

Az önkormányzat bemutatott kiadásait, bevételei önkormányzati szinten az 1. számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlegét a 2.1 és 2.2 számú melléklet szerint fogadja el.
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből
fennálló kötelezettségeit a
3.sz.melléklet, a fizetési kötelezettségek fedezetéül szolgáló saját bevételek összegét 4.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat valamint a polgármesteri hivatal és intézmények beruházási és felújítási
kiadásainak feladatonkénti teljesítése az 5. és 6. számú melléklet szerint kerül
elfogadásra.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő céljelleggel nyújtott támogatások összegét a
7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.1.-9.2.-9.3. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ Költségvetési létszámkeret
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró létszámkeretét a 10. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
5.§ Pénzmaradvány
(1) Az önkormányzat 2013. évi – korrigált- pénzmaradványát (az előző évben képzett
pénzmaradvánnyal együtt) a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá az ott megjelent
jogcím szerinti bontásban.
6.§ Egyéb rendelkezések
(1) Az Önkormányzat 2013. december 31. állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján
1.581.162 e Ft-ban határozza meg. (12.sz. melléklet) Az Önkormányzat 2013. december
31. állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 15.sz. melléklet szerint elfogadja.
(2) Az önkormányzat pénzforgalmi jelentését az 13.sz.melléklet szerint elfogadja.
(3) Az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzatnak 2013. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait
a 8. számú melléklet tartalmazza.
7.§ Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Pannonhalma, 2014.március 25.
Kovács Szabolcs
jegyző

Bagó Ferenc
polgármester

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Pannonhalma, 2014.március 26.

Kovács Szabolcs
jegyző

