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Gégény Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

5/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásról

 Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű  szervek  feladat  –  és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.§(4)
bekezdés c) pontjában, 
az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  91.  §  (1)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  120.§  (1)
bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  Pénzügyi  Bizottság  véleményének  kikérésével  a
következőket rendeli el:

1.§
(1) Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
az önkormányzat 2013. évi zárszámadását

a) 408 061 000 forint bevétellel,
b) 389 666 000 forint kiadással,
c) 18 395 000 forint pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a pénzmaradványát 18 395 000 forintban hagyja jóvá.
(3) Pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, a ki nem fizetett számlák fedezetére hagyja jóvá.

2.§
A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
 

3.§
A Képviselő-testület  a Polgármesteri  Hivatal  bevételeit  és kiadásait  előirányzat  csoportok,
kiemelt előirányzatok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§.
A  Képviselő-testület  az  Óvoda  bevételeit  és  kiadásait  előirányzat  csoportok,  kiemelt
előirányzatok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§
A  Képviselő-testület  Bölcsőde  bevételeit  és  kiadásait  előirányzat  csoportok,  kiemelt
előirányzatok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.



6.§
A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési
és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§.
Az  önkormányzat  által  irányított  költségvetési  szervek  engedélyezett  létszáma,  külön  a
közfoglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§
A Képviselő-testület a fejlesztési célok bevételeit és kiadásait, elkülönítve az Európai Uniós
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait
a 7. melléklet szerinti hagyja jóvá. 

9.§
A Képviselő-testület  az Önkormányzat  saját  bevételeinek  alakulását  a  8.  melléklet  szerint
hagyja jóvá.

10.§
A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  adósságát  keletkeztető  ügyletekből  és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
 

11.§
Az önkormányzat vagyonát a 10. melléklet tartalmazza.

12.§
A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  vagyonát  2013.  december  31-én  1 141  130  000
forintban állapítja meg.

13.§
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, így eredmény kimutatása nemleges.

14.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

kmf.
            Zakor Ildikó sk.                Balázsné Keller Olga sk. 
              polgármester                       jegyző

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ezen  jegyzőkönyvi  kivonat  a  jegyzőkönyvben  foglaltakkal  szó  szerint  egyező,  ezért
hitelesítem. 

G é g é n y, 2014. május 8. Balázsné Keller Olga 

             jegyző
Záradék:
A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2014. május 8.

G é g é n y, 2014. május 8.          
Balázsné Keller Olga

jegyző
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