
Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete 
 

a  2013. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

 

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatok és szerveik a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX tv. 138.§ (1) bekezdés k.) pontjában, az Államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV tv. 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásra kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 157.§ b) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:  

 

A rendelet hatálya 

 
1.§ (1)  A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira valamint az 

önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre. 

(2)  Az önkormányzat volt az egyetlen önállóan működő és gazdálkodó szerv, könyvtár 

és a vízmű önállóan működő költségvetési szerv volt, emiatt az önkormányzat 

beszámolója 2013. évre egy címet képez, az önkormányzat alcímeit az önállóan 

működő intézmények képezik. 

 

A beszámoló bevételei és kiadásai 

 

2.§   (1) Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési 

beszámolót 
 

207 524 EFt                           bevételi összeggel: ( 1. melléklet), ebből 

                                 költségvetési bevétel   97 206  EFt 

                                  belső finanszírozású bevétel 10 318  EFt 

 

188 626 EFt                           kiadási összeggel:   (2. melléklet), ebből 

                                  költségvetési kiadás             188 626   EFt 

            hagyja jóvá. 

 

(2) A költségvetés végrehajtásának részleteit a 3. melléklettől a 13. mellékletig 

tartalmazza. 

 

3.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai teljesítését címenként és 

alcímenként az 1/a és a 2/a melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

       (2) Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait 

mérlegszerű kimutatásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

       (3)  Az önkormányzat a 2013. évi pénzmaradványát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá 

a képviselő-testület. 

(4)  Az önkormányzat 2013. évi mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-

testület. 

(5) Az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérleg, 

pénzmaradvány és egyszerűsített pénzforgalmi jelentés) a 10,110.,12. mellékletek 

szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 
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(6) Az önkormányzat az év végén fennálló követeléseit és szállítói tartozásait a 7. 

melléklet, a 2013. évi vagyon kimutatását a 8. melléklet, a hitelképességének 

alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

(7) Az önkormányzat felújítási, beruházási munkái megvalósítását a 13. melléklet 

szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

(8)   Közvetett támogatás (adóelengedés, adókedvezmény) 2013. évben nem volt. 
 

4.§ Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési beszámolóját benyújtotta a MÁK Csongrád 

Megyei Igazgatóságához, a pénzügyi információs rendszer szervezetének megfelelő 

formában. 

 

5.§ Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi pénzmaradványát az 

alábbiakban hagyja jóvá: 

       A módosított pénzmaradvány összege 16 033 EFt, melyből működési célú 

kötelezettséggel terhelt 470 EFt, szabad pénzmaradvány 15 563 EFt. 

 
Záró Rendelkezések 

 

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

 

 

 

 

Horváth Lajos                 Dr. Faragó Péter 

polgármester        jegyző 

 

Záradék: 

 

E rendelet kihirdetésének napja: 2014. április 30. 

 

 
 

         Dr. Faragó Péter 

         jegyző 

 


