Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet
tervezete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv., valamint az Államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek
sajátosságairól szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormány rendelet vonatkozó előírásai alapján az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összes bevételét
209.343 eFt-ban hagyja jóvá.
/2/ Az /1/ bekezdésben jóváhagyott bevételek címenkénti, szakfeladatonkénti és bevétel nemenkénti
részletezését, előirányzat változását az 1. számú melléklet mutatja be.
2.§
/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összes kiadását 203.325 eFtban fogadja el.
/2/ Az /1/ bekezdésben elfogadott kiadások címenkénti, szakfeladatonkénti és kiemelt
előirányzatonkénti részletezését, módosítását e rendelet 2. számú melléklete mutatja be.
3.§.
/1/ A Képviselő-testület az év közbeni pótlólagos – a költségvetésben nem tervezett – kiegészítő
támogatásokat, valamint az előirányzatok közötti átcsoportosításokat tudomásul veszi és
jóváhagyja.
/2/ Az önkormányzat által a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
finanszírozását 38.412 eFt-ban fogadja el, melyből a működési célú támogatás 12.230 eFt.
/3/ Az önkormányzat a Bátonyterenyei Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére
átadott 8.684 eFt-os, a KIK Bt Tankerületnek 1.311 eFt működési célú támogatást hagyja jóvá.
/4/ Civil szervezetek támogatását a Képviselő-testület 192 e.Ft-ban, melyből a Mindszentek
Egyesület 83 e.Ft, Polgárőr Egyesület 89 eFt, Bt.Polgárokért E.20 eFt támogatását hagyja jóvá.
/5/ Az önkormányzat által átadott működési célú pénzeszközöket és támogatásokat a 11. számú
melléklet tartalmazza.
/6/ Az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásának pénzügyi mérlegét, előirányzat
változását a 3. számú melléklet mutatja be.
/7/ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási mérlegét e rendelet 4. számú
melléklet mutatja be.

4.§.
/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványát 5.960 e.Ft-ban
állapítja meg, melyből 5.960 eFt működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
/2/ A költségvetés pénzmaradványának kimutatását e rendelet 5. számú melléklete mutatja be.
/3/ A Képviselő-testület a 2013. évi módosított, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megosztását
következők szerint fogadja el:
4.460 e.Ft működési célú és a közfoglalkoztatással kapcsolatos fizetési kötelezettségre,
1.500 e.Ft a Többcélú Kistérségi Társulás felé fennálló fizetési kötelezettségére használható fel.
5.§.
/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a rendelet 6. számú melléklete szerint
elfogadja.
/2/ Az önkormányzat vagyonát a 9. számú melléklet mutatja be.
/3/ A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 7. számú melléklet és az állami
támogatások részletezését e rendelet 10. számú melléklete mutatja be.
/4/ Az önkormányzat által folyósított szociális jellegű ellátásokat e rendelet 8. számú melléklete
mutatja be.
/5/ Az önkormányzatnak hitele nincs, a lakásfelújításra nyújtott kölcsön állománya 1.093 eFt,
tárgyévben újabb folyósítás nem történt.
/6/ Az önkormányzat üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközeit, részesedéseit a 12. számú melléklet
ismerteti.
/7/ Az átvett pénzeszközök részletes bemutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
/8/ Az önkormányzat által a lakosságnak nyújtott közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet
ismerteti.
/9/ A tárgyévben és az azt megelőző években keletkezett és 2013. december 31-ig ki nem egyenlített
szállítói és más fizetési kötelezettséggel az önkormányzat nem rendelkezik, kivéve a 4.§./3/
pontját.
6.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.11.) számú
rendeletét végrehajtottnak tekinti, azt hatályon kívül helyezi.
7.§.
E rendelet kihirdetése napját követő nap 8.00 órától lép hatályba.
Mátramindszent, 2014. április 25.
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