
  

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(VI.19.)  

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 

 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a költségvetési szerveire. 
 

 

2. § 
 

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: 

  a)   önállóan gazdálkodó költségvetési szerve  

aa)  Polgármesteri Hivatal január-február 

  b)    részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 

  ba)   Óvoda 
   

(2)  Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények    

      külön-külön egy-egy címet alkotnak. A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok  - nem  

      intézményi kiadások - külön-külön címet alkotnak. 
 

  

2.  Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszege  
 

3. § 
 

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének kiadási   

      főösszegét 161 342 000 Ft-ban, azaz százhatvanegymillió-háromszáznegyvenkétezer  

      forintban állapítja meg, melyből 2 887 000 forint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások   

      egyenlege.  

      A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének bevételi  

      főösszegét 488 656 000 Ft-ban, azaz négyszáznyolcvannyolcmillió-hatszázötvenhatezer  

      forintban állapítja meg, melyből 135 000 forint a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek egyenlege.  

 
 

(2) A képviselő-testület az Óvoda 2013. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét  

      43 496 000 Ft-ban, azaz negyvenhárommillió-négyszázkilencvenhatezer forintban állapítja meg,  

      melyből 1 236 000 forint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások egyenlege.  

      A képviselő-testület az Óvoda 2013. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét  

      46 184 000 Ft-ban, azaz negyvenhatmillió-száznyolcvannégyezer forintban állapítja meg,  

      melyből 2 135 000 forint a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek egyenlege.  
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(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése teljesítésének kiadási  

      Főösszegét 10 563 000 Ft-ban, azaz tízmillió-ötszázhatvanháromezer forintban állapítja meg,  

      melyből -20 000 forint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások egyenlege.  

      A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése teljesítésének bevételi  

      Főösszegét 10 139 000 Ft-ban, azaz tízmillió-százharminckilencezer forintban állapítja meg,  

      melyből 4 308 000 forint a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek egyenlege. 
 

(4) Az Önkormányzat, az Óvoda és a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda költségvetési bevételeinek  

      és kiadásainak táblázatban kimutatott részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

 

II. Fejezet  

A 2013. évi költségvetés teljesítésének részletezése 

1. Költségvetési bevételek és a kiadások 
 

4. § 
 

 (1) Az Önkormányzat teljesített  - továbbá eredeti illetve módosított előirányzat szerinti -   

      működési, fenntartási és finanszírozási kiadásainak összege összesen  148 300 000 Ft,  

      azaz száznegyvennyolcmillió-háromszázezer forint, bevételeinek összege 486 243 000 Ft, azaz  

      négyszáznyolcvanhatmillió-kétszáznegyvenháromezer forint. 
 

(2) Az Óvoda teljesített  - továbbá eredeti illetve módosított előirányzat szerinti -   

      működési, fenntartási kiadásainak összege összesen  43 496 000 Ft, azaz negyvenhárommillió- 

      négyszázkilencvenhatezer forint, bevételeinek összege 46 184 000 Ft, azaz  

      negyvenhatmillió-száznyolcvannégyezer forint. 
 

(3) A Polgármesteri Hivatal teljesített  - továbbá eredeti illetve módosított előirányzat szerinti -   

      működési, fenntartási kiadásainak összege összesen  10 563 000 Ft, azaz tízmillió-  

      ötszázhatvanháromezer forint, bevételeinek összege 10 139 000 Ft, azaz tízmillió- 

      százharminckilencezer forint. 
 

(4) Önkormányzat, az Óvoda és a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda működési bevételeinek  

      és kiadásainak táblázatban kimutatott részletezését a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. 
 

5. § 
 

Az Önkormányzat teljesített  - továbbá eredeti illetve módosított előirányzat szerinti felhalmozási 

célú bevételeinek összege összesen  2 413 000 Ft, azaz kétmillió-négyszáztizenháromezer forint, 

kiadásainak összege összesen 13 042 000 Ft, azaz tizenhárommillió-negyvenkétezer forint. A 

felhalmozási célú bevételek és kiadások táblázatban kimutatott részletezését a 2/b. sz. melléklet 

tartalmazza. 
 

6. § 
 

Az Önkormányzat, azt Óvoda és a Polgármesteri Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezését a 

3. sz. melléklet tartalmazza.   
 

7. § 
 

Az Önkormányzat, az Óvoda és a Polgármesteri Hivatal hozzájárulásainak, központosított 

előirányzatainak alakulását jogcímenként a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 

8. § 
 

Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
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9. § 
 

Az önkormányzat év közben fel nem használt általános és céltartaléka 2 245 e Ft, azaz kétmillió-

kétszáznegyvenötezer forint. Az általános és céltartalék részletezését tájékoztató jelleggel a 4. sz. 

melléklet tartalmazza.   
 

 

A pénzmaradvány és egyéb rendelkezések 
 

10. § 
   
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során fennmaradó módosított 

pénzmaradványát 320 291 000 Ft-ban, azaz háromszázhúszmillió-kétszázkilencvenegyezer 

forintban hagyja jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 913 000 Ft, szabad 

pénzmaradvány 319 378 000 Ft. 

 

(3) A képviselő-testület a 2013. február 28. napjával megszűnt Polgármesteri Hivatal módosított 

2013. évi pénzmaradványát 0 Ft-ban, azaz nulla forintban hagyja jóvá. 

 

(2) A képviselő-testület az Óvoda 2013. évi gazdálkodása során fennmaradó módosított 

pénzmaradványát 1 789 000 Ft-ban, azaz egymillió-hétszáznyolcvankilencezer forintban hagyja 

jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 6 000 Ft, szabad pénzmaradvány 1 783 000 Ft. 

 
 

11. § 
 

A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a Magyar 

Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 51. sz. űrlapja szerint hagyja jóvá. 

 

12. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat, a 2013. február 28. napjával megszűnt Polgármesteri Hivatal 

és az Óvoda vagyonának alakulását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

    

3. Záró rendelkezések 

 

13. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

   
 

  

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 

jegyző 

 

polgármester 

 

Jelen rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3-án 

fogadta el és 2014. június 19-én lett kihirdetve. 

 

 

       dr. Újházi Miklós 

               jegyző  


