HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014. (IV. 28. ) rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásról
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
és (1) f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (továbbiakban Áht.) 91. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartás szervezeti beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 11. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint a 2013. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 1-9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
bevételek:
kiadások:

524 850 E Ft
510 009 E Ft

főösszeggel fogadja el.

(2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását összesített önkormányzati szinten az 1. számú
mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Önkormányzat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek működési kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését feladatonként a 2. és 3.
számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2. §
A Képviselő-testület az önkormányzat létszámadatait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
Az Önkormányzat költségvetési szervei működéséhez nyújtott állami hozzájárulás és
támogatás kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások összesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

5.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi tartalék terhére tervezett kiadások
kimutatását a 7. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
6.§
(1) Az Önkormányzat 2013. évi pénzkészletének alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
7. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, a 9. számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Hort, 2014. április 28.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Záradék:
Ezen rendelet kihirdetve: 2014. április 28.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

