
LEI\GyEL Közsnc öxxonuÁxy zAT
312014. (IV.30.) számű rendelete

az Önko r mány zat 20t3. évi költségvetési zír számadás árót

Lengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az áIlamháztartásróI szőIő 2OI1. évi
CXCV. törvény 89 § (1) bekezdésében és 91 § (1) bekezdésében kapott felhatalmázás
alapjÍn, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
megállapított feladatkörében eljárva Lengyel Község Önkorcnányzata 2013. évi
zár számadás ár ől az al ább i rendeletet alko tt a :

1.§

(I) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013, évi költségvetés végrehajtásaról szóló
zétrszámaőást a l. számű mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

a) bevételi főösszegét

b) kiadási főösszegét

c) tárgyéviköltségvetési bevótelét

ca) működési költségvetési bevételét

cb) felhalmozási költségvetési bevételét

d) tárgyévi költségvetési kiadását

da) működési költségvetési kiadását
- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologijellegűkiadások
- egyéb folyó kiadások
- támogatásértékű működési kiadás
- működési kiadás ÁHT-on kívülre
- társadalom és szoc.pol-ijuttatások
- ellátottakjuttatásai
- működési célú kölcsön nyújtása

db) felhalmozási költségvetési kiadását
- berubázási kiadások
- felújítási kiadások
- fejlesztési célír kamat kiadás
- Egyé felha|mozási célú kiadás

e) költségvetési hiány összegét
- működési hiány összegét
- felhalmozási többlet összegét

D költségvetési hi án y ftnanszír ozásár a szolgálő
előző évek p énzmar adv ány át

amelyből:
- működési pénzmar adv ány
- felhalmoz ási p énzmar adv ány

összegben állapít;a meg.

(2) 
^ 

Képviselő-testület az (I) bekezdésben megállapítotttárgyévi költségvetési bevételeket
és kiadásokat az ör,i<ormányzat működési bevételét és kiadását, felhalmozási bevételeit és
kiadásait forásonként az önkormányzat szerint összesítve az I. melléklet szerint jőváhagyja.
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2.§



{1} A képviselő_testtilet a köttségtetési szerveinek pénzmaradvrinyát 24.218 E Ft Összegben

hagyjajóvá a 5. mellékletnek megfelelöen,

{2) Azönkormányzat jegyzője és költségvetési szervek vezetói a pénzrnaradvánYnak a 2013"

óvi előiranyzatokon történó átvEzetéséről gondoskodni kötelesek.

3.§

Az önkorm ányzat többéves kihatássa]. jaró döntésekből származó kÖtelezettségeit a 8.

melléklet tarlalrnazza. n,.,

4.§

A költségvetósi szervek létszárnának aiakulását a ó. firsllÓklel szerint hagYja.ióvá.

5.§

Az önkormányzat a 2013. december 3t-i állapot szerirrti varyonát a 7. számú rnelléktet

tartalmának megfelelően a vagyonkirnutatásban szereplő adatok ataPja* 501.Ü21 E Ft-ban

állapítja meg.

6.§

(1) Az önkormányzat működési és fejtesáési mórlegét a 2. melléklet mutatja be.

{2) Lz önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadasait előiranyzat-csoporlok Ós kiemelt

etáiranyzatok szerint kotelsió és nem kötelező feladatok szerint a 3. szán:Ú melléklet

tartalmazza
(2) 

^zönkormányzat 
Felhalmozási és felújííási kiadásait célonként a 4. melléklettarlaÍmazza.

7.§

(i) Az önkormányzat}al3.évi közvetett támogatásait a 9" melléklet tatlalmazza.

(?) Azönkormányzat lritel és i<ölcsön alakulását 2ü13. évben a 10. melléklet taítalmazza.

(3) Az önkormányzat adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel-és kÜlfrldi hitelezők

szerinti bontásban a 11. melléklet muatja be,

(4) Európai uniós támogatassal megvalósuló projektek bevetelei, kiadásai, hozzájárulások

kimutatasát a 12. melléklet tartalmazza.

8.§

(t) Jelen rendelet 2014.április hó 30. napjan lép hatályba, de rendelkezéssit 2Ü14.januá,r 1-től

kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-benmaghafuírozottak szerint a Teveli KÖzÖs

Önkormányzati Hivatal Lengyeli lrodáj táján töíténő kiftiggesztése útján

gondoskodik.

/'o*z C"rl,*-
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Ielen rendelet klhtrdetésre kerüIt 2014, év áprtlis hó 3a, napjdn,


