Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete
Gárdony Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény „A helyi önkormányzatok
32. cikk (1) bekezdésében” foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 91. §./1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi
költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott önállóan működő
költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

II. Az önkormányzat zárszámadása

2.§.
(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást az "összevont pénzforgalmi mérleg"-ben foglaltaknak
megfelelően
1 milliárd 723 millió 744 ezer forint bevétellel és
1 milliárd 494 millió 554 ezer forint kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeget önkormányzati szinten az
1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 3. melléklet, a személyi
juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 4. melléklet, a dologi kiadások előirányzatait
az 5. melléklet, a beruházások részletezését a 6. melléklet, a felújítások részletezését a 7.
melléklet, a támogatások felsorolását a 8. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9.
melléklet, a cél és általános tartalék előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A kötvény- és hiteltörlesztési előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja
el.

(7) Az átlagos statisztikai létszám alakulását a 13. mellékletben részletezettek szerint fogadja
el.
(8) A közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.

3.§.
A 2013. évi korrigált pénzmaradványt 300 millió 221 ezer forint összegben, ezen belül az
intézményi maradványok összegeit a 15. sz. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá.

4.§.
Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. sz. mellékletben
összevont mérlegadatok alapján 26 milliárd 844 millió 674 ezer forintban állapítja meg.
A vagyonmérleg további részletezését a 16/a. melléklet szerinti formában és tartalommal
hagyja jóvá.

5.§.
Az Önkormányzat könyvvizsgáló által felülvizsgált 2013. évi egyszerűsített mérlegét,
egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az
egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 17/a, 17/b, 17/c, 17/d. számú
mellékleteknek megfelelően fogadja el.

III. Egyéb rendelkezések

6.§.
(1) Az önkormányzat jegyzője a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet
elfogadását követően köteles haladéktalanul írásban értesíteni. A 15. sz. mellékleten szereplő
intézményi maradványok felett az intézmények nem rendelkezhetnek, kivéve a Gárdonyi
Géza Könyvtár és Kulturális Központot a ’Közösségi értékteremtés Gárdonyban’ és ’Játszó
művészetek’ című TÁMOP pályázatok keretmaradványa erejéig.
(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradvány nyilvántartásba vételéről a számviteli
előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni.

7.§.
Gárdony Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII.24.) Korm. rendelet 45/A, 45/B, 45/C §-ainak megfelelően kell közzétenni.

IV. Hatályba lépés

8.§.
Gárdony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete a
kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Záradék:
Jelen önkormányzati rendelet 2014. május 13. napján kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

