Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (V.23.)
önkormányzati rendelete
Tiszasziget község Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Tiszasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 91. § -ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Főösszegek
1. §
Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésről szóló
többször módosított 1/2013. (II.15.) Öt. rendelet végrehajtását – kiegyenlítő, függő, átfutó
tételekkel együtt (pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások nélkül)
56 millió 234 ezer forint

nyitó pénzkészlettel,

530 millió 825 ezer forint

bevétellel,

570 millió 859 ezer forint

kiadással,

16 millió 200 ezer forint

záró pénzkészlettel hagyja jóvá.

Bevételek részletezése
2. §
(1) Tiszasziget község Önkormányzat 2013. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 3. számú
melléklet szerint állapítja meg, szakfeladatonkénti bevételeit az 5. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(2) Tiszasziget község Önkormányzatot megillető teljesített bevételeinek összege: 530 millió
825 ezer forint, melyből átengedett adókból származó bevétel: 3 millió 616 ezer forint, ebből:
3 millió 543 ezer forint
73 ezer forint

gépjárműadó,
egyéb átengedett adó.

(3) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege: 379 millió 219 ezer forint, mely ingatlan
értékesítésből, felhalmozási hitelből, felhalmozási bevételből, kommunális adó bevételből,
árfolyam nyereségből, felhalmozási kölcsön visszatérülésből, telekadó bevételből származik,
melyek pontos részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Működésképtelen önkormányzat egyéb támogatása pályázatán nyert kiegészítő támogatás
összege: 25 millió 500 ezer forint.
(5) Tiszasziget község Önkormányzat 2013. évi állami támogatás hozzájárulásának teljesített
összege: 84 millió 643 ezer forint.
(6) Normatív kötött felhasználású támogatás összege: 52 millió 145 ezer forint, melyből
39 millió 391 ezer forint

normatív hozzájárulás,

12 millió 754 ezer forint

egyes jövedelempótló támogatások és
kiegészítések.

(7) Intézményi működési bevételek összege: 4 millió 374 ezer forint.
(8) Működési kölcsön visszatérülése, illetve felvétel összege: 1 millió 211 ezer forint.
(9) Helyi adók és pótlékok 2013. évi teljesítésének összege: 20 millió 493 ezer forint.
(10) Központosított támogatás összege: 988 ezer forint.
(11) Egyéb központi támogatás összege: 6 millió 010 ezer forint.
(12) Működési célú pénzeszköz átvétel összege: 35 millió 076 ezer forint, a MEP-től
egészségügyi intézmények működtetésére átvett pénzeszköz 3 millió 291 ezer forint, egyéb
működési célú pénzeszköz átvétel: 31 millió 785 ezer forint.
(13) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: 279 millió forint.
(14) Előző évi költségvetési pénzmaradvány felhasználás összege 57 millió 077 ezer forint.
(15) Függő bevételek összege: 2 millió 193 ezer forint.
(16) Hitel felvétel: 64 millió 699 ezer forint.
3.§
A (2)-(16) bekezdések alapján a 2013. év folyamán teljesített konszolidált pénzforgalmi
bevételek összege: 535 millió 825 ezer forint.

Kiadások részletezése
4.§
(1) Tiszasziget község Önkormányzat 2013. évi kiadásait a 2. számú melléklet szerint hagyja
jóvá, szakfeladatonkénti kiadásait az 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 2013. évi teljesített kiadásból személyi juttatás címén 33 millió 174 ezer forintot,
személyi juttatások után járulék címén 6 millió 267 ezer forintot fizettünk meg.
(3) Az Önkormányzat működéséhez kötődő dologi kiadásokra 58 millió 063 ezer forintot
fordítottunk.
(4) Az államháztartáson belüli és kívüli működési célú pénzeszköz átadásra 46 millió 793 ezer
forintot fordítottunk, ebből
25 millió 590 ezer forint

működési célú pénzeszköz átadás,

20 millió 303 ezer forint

társadalmi célú szociálpolitikai juttatás,
ellátások pénzbeli juttatása (BURSA).

900 ezer forint

(5) Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 419 millió 391 ezer forint összeget tesznek ki,
amelyből
254 millió 258 ezer forint

ingatlan felújítás, vásárlás,

10 millió 571 ezer forint

gép-berendezés, imm. javak vásárlása,

68 millió 062 ezer forint

beruházás és felújítás ÁFÁ-ja,

82 millió 034 ezer forint

rövid lejáratú hitel visszafizetés,

4 millió 466 ezer forint

felhalmozási hitel kamat,

(6) Függő kiadások összege: 4 millió 079 ezer forint, működési kölcsön visszafizetés
összege: 3 millió 092 ezer forint.
5.§
A 4. § (2)-(6) bekezdések alapján az Önkormányzat konszolidált pénzforgalmi kiadásainak
összege: 570 millió 859 ezer forint.
6.§
Az Önkormányzat 2013. évi normatív költségvetési hozzájárulás elszámolása visszafizetési
kötelezettséget nem mutat.
7.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát – e
rendelet 1. számú mellékletében kimutatott mérlegadatok (eszközök-források) 2 milliárd 038
millió 323 ezer forintban állapítja meg, az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány
8.§
(1) Önkormányzat a 2013. évi konszolidált pénzmaradványt 16 millió 200 ezer forintban
hagyja jóvá.
(2) A pénzforgalmi egyeztetést a rendelet 6. számú melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi
jelentést a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
9. §

Ez a rendelet 2014. május 24. napján lép hatályba.
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polgármester
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kirendeltség-vezető

A rendelet kihirdetve: 2014. május 23. napján.
Dr. Szénási Hanna
Kirendeltség-vezető

