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Rendelet szövege
ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014. (V. 07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91.§ 81) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat szervei
1. §
Az önkormányzat költségvetési szervei az 1. mellékletben szereplő címrend szerint:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:
a) Önkormányzat,
b) Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség, és
c) Újtikosi Lurkó-Kuckó Óvoda és Szociális Szolgáltató.
2. Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése
2. §
Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét

216 273 ezer forintban,
191 953 ezer forintban állapítja meg.
3. §

(1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat
szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet
tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2013. évi teljesített, továbbá eredeti,
módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételi forrásonkénti részletezésben –
címenként – a 3. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti –
működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint
hagyja jóvá.
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Teljesített működési kiadások összesen:

153 547 E Ft

Ebből:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

személyi
jellegű
kiadások:
59 512 e Ft
11 170 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások:
46 355 e Ft
támogatásértékű működési kiadás:
9 437 e Ft
működési c. pe. átadás áht.kív.:
6 107 e Ft
társadalmi és szociálpolitikai juttatások:
16 910 e Ft
hitelek,
függő
kiadások:
4 056 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, teljesített – továbbá az
eredeti és a módosított előirányzat szerint – működési és felhalmozási kiadásait kiemelt
előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített – továbbá az
eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási kiadásait
költségvetési címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 30 806 e Ft.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a)

beruházások:

8 981 e Ft

b)

felújítások:

21 525 e Ft

c)

az egyéb felhalmozási célú kiadások:

200 e Ft

d)

felhalmozási és pénzügyi befektetés

100 e Ff

6. §
Az önkormányzat és költségvetési szervei címek szerinti teljesített felhalmozási kiadásait
feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési kiadások és bevételek
7. §
Az önkormányzati teljesített költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
8. §
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(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételi
és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat vagyon alakulását mérlegszerűen a 9. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat átvett pénzeszközeit tájékoztató jelleggel – működési és felhalmozási
célonként – a 11. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat átadott pénzeszközeit tájékoztató jelleggel – működési és
felhalmozási célonként – a 12. melléklet mutatja be.
9. §
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat tájékoztató jelleggel – törzsvagyon
szerinti bontásban – a 13., 14., 15., 16. mellékletek mutatják be.
(2) Az önkormányzat pénzügyi befektetéseit tájékoztató jelleggel a 17. melléklet mutatja
be.
(3) Az önkormányzat tárgyi eszközeit – ingatlanok nélkül – tájékoztató jelleggel a 18.
melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat immateriális javait tájékoztató jelleggel a 19. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanait és a kapcsolódó vagyoni
értékű jogokat tájékoztató jelleggel 20. melléklet mutatja be.
10.§
(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat/kedvezményeket a 21. melléklet
mutatja be.
(2) A többéves kihatással járó döntéseket a 22. melléklet mutatja be.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, bel- és
külföldi hitelezők szerinti bontásban a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A pénzeszközök változásának levezetését a 24. melléklet tartalmazza.
11.§
Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt az önkormányzatnak nem volt.
4. A költségvetési létszámkeret
12.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 33 főben
hagyja jóvá.
ebből: a) önkormányzat:
25 fő
b) óvoda:

8 fő
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(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a költségvetési címek teljesített
létszámkeretét a képviselő-testület az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A pénzmaradvány
13. §
(1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált, módosított pénzmaradványa: 25 006 E Ft-ban kerül jóváhagyásra,
melyből
a)
23 232 eFt az önkormányzatot
b)
1 774 eFt az óvodát illeti meg.
(2) A jóváhagyott pénzmaradványt a 10. melléklet részletezi.
6. Záró rendelkezések
14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet mellékletei:
1.

melléklet

2.
3.

melléklet
melléklet

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Újtikos község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének címrendje

Újtikos Község 2013. évi bevételeinek részletezése bevételi forrásonként
Újtikos Község 2013. évi bevételeinek részletezése bevételi forrásonként és
költségvetési címenként
melléklet
Újtikos község 2013. évi költségvetés kiadásainak részletezése kiadási
jogcím szerint
melléklet
Újtikos község 2013. évi költségvetés kiadásainak részletezése
költségvetési címenként és kiadási jogcímenként
melléklet
Újtikos község költségvetésének 2013. évi teljesítése szakfeladatonként
melléklet
Újtikos község 2013. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak
részletezése beruházási célonként és költségvetési címenként
melléklet
Újtikos Község Önkormányzat 2013 évi teljesített működési és
felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
melléklet
Újtikos község Önkormányzat 2013. évi vagyonának bemutatása
mérlegszerűen
melléklet
Újtikos község 2013. évi pénzmaradvány-kimutatása
melléklet
Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat 2013. évben átvett
pénzeszközeiről
melléklet
Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat 2013. évben átadott
pénzeszközeiről
melléklet
Újtikos község Önkormányzat tulajdonában lévő törvény alapján forgalomképtelen inga
2013. december 31-i állapot szerint
melléklet:
Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat tulajdonában lévő helyi döntés
alapján forgalomképtelen ingatlanokról 2013. december 31. állapot szerint
melléklet: Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat tulajdonában lévő törvény
alapján korlátozottan forgalomképes ingatlanokról 2013. december 31.
állapot szerint
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16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

melléklet:

Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat tulajdonában lévő
forgalomképes ingatlanokról 2013. december 31. állapot szerint
melléklet:
Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat pénzügyi befektetéseiről 2012.
december 31. állapot szerint
melléklet: Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat tárgyi eszközeinek
állományáról, ingatlanok nélkül 2013. december 31. állapot szerint
melléklet: Kimutatás Újtikos Község Önkormányzat
szellemi termékeinek
állományáról 2013. december 31. állapot szerint
melléklet: Kimutatás a vagyonkezelésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni
értékű jogok állományairól korlátozottan forgalomképes 2013. december
31. állapot szerint
melléklet:
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások/kedvezmények
kimutatása
melléklet: Több éves kihatással járó döntések kimutatása
melléklet: Adósságállomány alakulása lejárat, bel-és külföldi hitelezők szerinti
bontásban 2013. december 31. –én
melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése

Újtikos, 2014. április 30.
Takács József
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént:
Újtikos, 2014.május 07.
Dr. Kiss Imre
jegyző
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