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Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b. pontja, valamint az államháztartásról szóló, 2011. 
évi CXCV törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi 
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya  
 

1. § 
 
/1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az 

önkormányzatok által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki. 
 

A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai 
 

2. § 
 
/1/  Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást az 1., 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően  
 
  529.549 eFt bevétellel 
  493.324 eFt kiadással 
  70.594 eFt záró pénzkészlettel 
 
       jóváhagyja. 
 
                           Ezen belül: 

- felhalmozási célú bevétel:                      124.296 eFt 
- működési célú bevétel:                        405.025 eFt 
- egyéb bevételek 228 eFt 
- felhalmozási célú kiadás:                       138.891 eFt 
- működési célú kiadás:                         350.223 eFt 
- egyéb kiadások 4.210 eFt 

Működési kiadások összetevői: 
- személyi jellegű juttatások          151.567 eFt 
- munkaadókat terh. járulékok                 32.387 eFt 
- dologi kiadások                       134.909 eFt 
- társadalom és szoc.pol.juttatások          26.777 eFt 
- pénzeszköz átadás államháztartáson belülre  510 eFt 
- pénzeszköz átadás államh. kívülre        4.073 eFt 

 
 
 
 
 
 



 2 
/2/  Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait szakfeladatonként a 2. 

számú, jogcímenként a 2/a számú mellékletnek megfelelően fogadja el.  
 
/3/ 2013. évben az önállóan működő költségvetési intézmények bevételi és kiadási   

előirányzatainak teljesítését a 3/a. – 3/c. mellékletek szerint hagyja jóvá.  
 

3 . § 
 
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 2. számú melléklet  

felhalmozási kiadások része szerint hagyja jóvá. 
 

4 . § 
 
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. XII. 31.-i állapot szerinti vagyonát az 5. számú 

melléklet szerinti adatok alapján 2.033.655 eFt-ban állapítja meg.  
 
 
/2/ A képviselő-testület a pénzmaradvány alakulását a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.  

5. §  
 
/1/ Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradvány 2014. évi előirányzatokon történő 

átvezetéséről köteles az I. félévi beszámoló elkészítését megelőzően gondoskodni.   
 

6. § 
 

/1/ Az önkormányzatnak 2013. december 31.-én hitelállománya nem volt. 
 
/2/ Az önkormányzatnak 2013. év folyamán hozott – következő évi kihatással járó pénzügyi 
döntése a Fogorvosi rendelő és tanácsadó felújítása volt, melynek pénzügyi kihatása 2014 
évben 39.615 eFt, melyhez 37.115 eFt Európai Uniós forrás társul. 
 
/3/ Az önkormányzat 2013. évi Európai Uniós pályázati forrásait a 4 sz. melléklet szemlélteti. 
 
/4/ Az önkormányzat 2013. év folyamán közvetett támogatásról nem hozott döntést. 
 

7. § 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Parád, 2014. május 14. 
 

 
      Mudriczki Jószef s.k.                                              Varró Gyula s.k. 

                           Polgármester                                                                 jegyző 
 
  
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve 2014.év május hó 15. nap 
                                                                                                          Varró Gyula sk. 
                                                                                                          címzetes főjegyző 


