
CSERNELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2014.(V.5) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadásáról

Csernely Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 12/2011.(IV.11.) önkormányzati rendelet 25. §. (2) bekezdés c.) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el:

1. §
(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a./ 201.836 e Ft költségvetési bevétellel

b./  180.764 e Ft
költségvetési kiadással

c./   19.143 e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a./ pontjában megállapított költségvetési bevételének 
főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

                                                                            Adatok ezer Ft-ban
                                                                                                                              

a./  Intézmény működési bevétele:                                        5.522                                             

b./  Közhatalmi bevételek:                                                     1.015                       

c./  Átengedett központi adók:                                                  712

d./  Önkormányzatok költségvetési támogatása:                  92.617

e./  Működési célú pénzeszköz átvétel:                                62.509  

f./   Államháztartáson kívülről átvett:                                        135                                   

g/   Előző évi visszatérítés:                                                        871

h./  Felhalmozásra átvett:                                                      24.229    

i./  Saját felhalmozási bevétel:                                                1.788

j./   Kiegyenlítő,átfutó, függő bevételek:                                2.235



k./ Pénzmaradvány igénybevétele:                                        10.203

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b./ pontjában megállapított költségvetési kiadásának 
főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

                                                                                Adatok ezer Ft-ban
a./  Személyi juttatások összege:                                            59.995

b./  Munkaadókat terhelő járulékok összege:                            9.971

c./  Dologi jellegű kiadásainak összege:                                  38.050

d./  Önkorm.által folyósított ellátások:                                   10.682

e./  Működési célú pénzeszközátadás összege:                       26.643

f./   Államháztartáson kívülre átadott:                                      8.252

g./  Beruházás, felújítás:                                                          14.918

h./  Hitel törlesztés (felhalmozási):                                          11.060                                                   

i./   Kiegyenlítő, átfutó:                                                             1.193

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. a. - 1. 
c mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 2. a. - 2. 
c.  mellékletei tartalmazzák.

                                                                                    

2.§.
(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó körjegyzőség beszámolóját az 1.b és 
2.b. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)  A Testület az önállóan működő  Csernely Óvoda beszámolóját a 1.c és 2.c. melléklet szerint 
hagyja jóvá.

(3)  A 3. melléklet  tartalmazza a létszámkimutatást

(4) A közös fenntartású intézmény beszámolóját a Képviselő-testület  a 4. melléklet szerint fogadja 
el. 

(5)  A Testület az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat (pénzeszköz átadásokat) az  5. 
melléklet szerint határozza meg.

(6) A pénzeszközök változásáról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  mérlegszerű bemutatását önkormányzati 
szinten a 8. melléklet részletezi.

(9) A Testület az önkormányzat költségvetésének végrehajtásában szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.

(11) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a Képviselő-testület a 11. melléklet



alapján hagyja jóvá

 (12)    Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet

tartalmazza.    

(13) Az Önkormányzat 2013. évben adósságot keletkeztető fejlesztést nem végzett.     

(14) A Testület az 1. § (3) bekezdésében megállapított kiadások önkormányzati

szakfeladatonkénti megoszlását a  13. melléklet szerint határozza meg.

(15) A költségvetési bevételeken és költségvetési kiadásokon belül a kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 14.-16. mellékletek 
részletezik.

3. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                    Dr Tóth Rita  sk.                                     Vincze Tamás  sk.
                          Jegyző                                                      Polgármester


