
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  4/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
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Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 4/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

 

Aszófő Község Önkormányzatának 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.§ Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az 

Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési 

 

a) kiadási főösszegét 60663 e Ft-ban  

b) bevételi főösszegét 53208 e Ft-ban  

c) költségvetési egyenlegét    7455 e Ft többlettel fogadja el. 

 

2.§ (l) Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti 

működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 

 

3.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2013. évi teljesített működési és 

felhalmozási cél szerinti részletezését a (3-4) melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat teljesített előirányzat szerinti kiadásainak szakfeladatonkénti felosztását 

a 7. melléklet szerint fogadja el a Testület. 

 

a) Működési kiadások előirányzat teljesítését: 39687 e Ft-ban 

aa) Személyi jellegű kiadásokat 8637 e Ft-ban 

ab) Munkaadókat terhelő járulékokat 2143 e Ft-ban 

ac) Dologi és egyéb folyó kiadásokat 14161 e Ft-ban 

ad) Támogatásértékű működési kiadást 12757 e Ft-ban 

ae) Pénzeszközátadást államháztartáson kívülre 290 e Ft-ban 

af) Egyéb juttatás, támogatás 1699 e Ft-ban 

hagyja jóvá a Testület. 

 

b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését: 0 e Ft-ban 

ba) Beruházások előirányzat teljesítését 0 e Ft-ban 

bb)Felújítások előirányzat teljesítését 0 e Ft-ban 

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 e Ft-ban 

hagyja jóvá a testület. 

  

c) Függő kiadásokat -1770 e Ft-ban 

fogadja el a Testület. 

 

4.§ Az Önkormányzat felújítási, beruházási előirányzatainak teljesítését célonként a 6. 

melléklet rögzíti. 

 

5.§ Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 15. melléklet tartalmazza. 

 

6.§ Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 12. 

melléklet mutatja be. 
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7.§ Az Áht. 162. §-ban előírt közvetett támogatások bemutatását a 18. melléklet rögzíti. 

 

8.§ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló Önkormányzaton kívüli és az önkormányzati 

projekthez történő hozzájárulást a 17. és 19. melléklet tartalmazza. 

 

9.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 3 

főben, 2013. évi záró létszámát 3 főben hagyja jóvá. 

 

10.§ Az Önkormányzat 2013. évi záró pénzkészletét 28.966 e Ft-ban hagyja jóvá a  Képviselő-

testület. A pénzmaradványról szóló kimutatást a 10. melléklet tartalmazza. 

A Képviselő-testület a 2013. évi helyesbített pénzmaradványt 17.851 e Ft összegben hagyja 

jóvá.  

 

11.§ A Képviselő-testület a 14. melléklet szerinti vagyonkimutatást tudomásul veszi és a 2013. 

december 31. napjával elkészített vagyonmérleget jóváhagyja. 

 

12.§ (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2013. évben 

államadóssága, költségvetési hiánya, hiteltartozása nem volt. 

(2) A Képviselő-testület a zárómérleghez tartozó leltárt, a 11. mellékletben felsorolt 

pénzköveteléseket tudomásul veszi. 

 

13.§ Az Önkormányzat mérlegét a 9. mellékletnek megfelelően fogadja el a Testület. A kivetett 

adókról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza. 

 

14.§ Az Képviselő-testület az Önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és 

egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

15.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

16.§ Hatályát veszti a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2013.(IV.25.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

 

 

 

  Bors János              Németh Tünde 

polgármester         jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

Kihirdetve: 2014. május 8. 

 

    Molnárné Dr. Papp Judit    

                 kirendeltség-vezető



 

 

Mellékletek 

 

 
1. 2013. évi bevételek szerkezete 

 

2. 2013. évi pénzforgalmi szerkezete, a 2012. évi előirányzatok összehasonlításával 

 

3. 2013.évi kiadási főelőirányzatainak alakulása 

 

4. 2013.évi kiadások szerkezete 

 

5. Az Önkormányzat, mint külön költségvetési szerv 2013. évi kiadásainak elemzése az 

alaptevékenység feladatai szerint 

 

6. 2013. évi fejlesztési és felújítási kiadások alakulása 

 

7. 2013. évi kiadások szakfeladatonként 

 

8. Támogatások, elvonások és pénzeszközátadások 2013. évi alakulása 

 

9. Mérleg  2013. december 31. 

 

10. 2013. évi pénzmaradvány-kimutatás 

 

11. Aszófő Község Önkormányzat 2013. évi pénzkövetelései 

 

12. 2013. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatok és előirányzatok     

 

13. 2013. évben befolyt gépjármű és helyi adók 
 

14. Vagyonleltár 
 

15. Felhalmozási kiadások 
 

16.  Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos 

elszámolások 
 

17. Európai Uniós támogatással megvalósuló, Önkormányzaton kívüli projekthez 

hozzájárulás 
 

18. Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 
 

      19. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt 2013. 

 


