Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2014. (……) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nagycenk Nagyközség 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 az önkormányzat és szervei
2013.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja meg:
1. §
(1) Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-10. számú mellékleteknek megfelelően
a) 258.627 ezer forint bevétellel
b) 211.614 ezer forint kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az önállóan működő intézménye
bevételeit címenként és alcímenként részletezve az 1-5. sz. melléklet bevételi oldalain, kiadási
előirányzatainak teljesítését az 1-5 . sz. melléklet kiadási oldalain feltüntetettek szerint
fogadja el. A normatív állami hozzájárulás elszámolásait, a még igényelhető, illetve
visszafizetendő hozzájárulás összegét a 9. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.
(3) A pénzeszköz átadást a 2. sz. melléklet részletezi.
(4) A fejlesztések teljesítését a 3. sz. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat létszámkeretének teljesítését a 6. sz. mellékletnek megfelelően
elfogadja.
2. §
(1) A működési bevételek teljesítését 208.780 ezer Ft, a működési kiadások teljesítését
169.208 ezer Ft főösszegben, az 4. számú melléklet szerint elfogadja.
(2) A felhalmozási bevételek teljesítését 258.627 ezer Ft, a felhalmozási kiadások
teljesítését 211.614 ezer Ft főösszegben az 4. számú mellékletben részletezettek szerint
elfogadja.
3. §
(1) A Nagycenki Aranypatak Óvoda bevételi előirányzatának teljesítését 51.485 e Ft
összegben, a kiadási előirányzatainak teljesítését 51.099 e Ft összegben hagyja jóvá az 1. sz.
melléklet szerint.
4. §
(1) Az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványát 48.671 ezer Ft összegben a 5.
sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

2

5. §
Az adóelengedés és adókedvezmény útján nyújtott közvetett támogatásokat a képviselőtestület a 10. sz. melléklet szerint fogadja el. Szintén e melléklet tartalmazza az
adósságállomány 0 Ft –os összegét.
6. §
Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát és annak értékét a
8. számú melléklet szerinti kataszteri kimutatás tartalmazza.
7. §
Az önkormányzati vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását a 7.
sz. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja. A mérleg szerint vagyon összege
1.034.893 ezer Ft.
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

Csorba János
polgármester sk.

A rendelet kihirdetésének napja: …………………….

Percze Szilvia
jegyző sk.

