
ECSER NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

6 / 2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2013. évi költségvetési 

zárszámadásáról 
 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi 

CXCV. törvény 91.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési 

zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.  

 

1. § 
(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást az 1 – 13. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően  

 

499.403 eFt teljesített bevétellel  

477.436 eFt teljesített kiadással  
-4.118 eFt módosított pénzmaradvánnyal  jóváhagyja.  

 

(2) Az önkormányzat és intézményei kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. sz. 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 

(3) Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését az 2/1, 2/2, 

2/3, 2/4, 2/5. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  

 

2.§ 
A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. 

sz. mellékletek szerint hagyja jóvá.  

 

3. § 
(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 

5/a. és 5/b. sz. melléklet szerint fogadja el.  

 

(2) A többéves kihatással járó döntésekről származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti 

alakulása a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. sz. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

4. § 
Az önkormányzat és intézményei kiadási és bevételi előirányzatának teljesítését részletes 

tagolásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.  

A pénzeszközök változásának bemutatását a 13. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.  

 

5. § 
Az Európa Uniós támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek-kiadásainak bemutatatását a 

12. sz. melléklet tartalmazza.  

 

6.§. 



Az önkormányzat és intézményei 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – 11/a. és 11/b. 

sz. melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 3.898.385 eFt-ban állapítja meg.  

 

7. § 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített 

pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített 

eredmény-kimutatását a 9/a., 9/b., 9/c. és a 9/d. sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.  

 

(2) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 10. sz. mellékletnek megfelelően 

engedélyezi.  

 

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő 

fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.  

 

(4) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő 

átvezetéséről gondoskodni köteles.  

 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

 

 

 Gál Zsolt Barta Zoltán  

 polgármester  jegyző 

 

Z Á R A D É K: 
A rendelet 2014. április 16. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a 
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és www.ecser.hu honlapon történt közzététellel. 
 
 
 Barta Zoltán 
 jegyző 
 

http://www.ecser.hu/

