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Majosháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
Majosháza 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 Majosháza Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési 
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.  
 
1.§ A rendelet hatálya Majosháza Község Képviselő-testületére, annak bizottságára, az önállóan 
működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra, valamint a Majosházai Napraforgó Óvodára terjed ki. 
 
2.§ (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően  

 
 

207.477 E Ft bevétel, melyből 
  207.477 E Ft pénzforgalmi bevétel 
            0 E Ft finanszírozási bevétel 

                                                                   0 E Ft átfutó bevétel 
és 

187.622 E Ft kiadási, melyből 
184.923 E Ft pénzforgalmi kiadás 
           0 E Ft finanszírozási kiadás 

 2.699 E Ft függő, átfutó kiadás 
 

összeggel jóváhagyja. 
 

(2) A főösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási, működési és finanszírozási kiadásait a 
Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Felhalmozási kiadásai összesen:                                         44.783 E Ft 
 ebből:  

- Beruházási kiadások      3.294 E Ft 
- Felújítási kiadások                  2.570 E Ft 
- Felhalmozási c. pe. átadás               39.919 E Ft 

 
Működési kiadások összesen:                          123.200 E Ft 
 Ebből: 

- Személyi jellegű kiadások (járulékokkal  64.403 E Ft 
- Tám. Értékű műk. pe. átadás                 9.707 E Ft 
- Dologi és egyéb folyó kiadások               39.602 E Ft 
- Társadalom- és szoc.pol.tám.                 9.488E Ft 

 
Függő, átfutó kiadás                  2.699 E Ft 

 
Finanszírozási kiadások             0 E Ft 
 

(3) Az 1. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat 
a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, 
b) a bevételek alakulását szakfeladatonként 
c) költségvetési főösszegét kiemelt kiadási előirányzatonként, 
d) a kiadások alakulását szakfeladatonként 



e) felhalmozási és felújítási kiadásait célonként, 
f) az önkormányzat által folyósított ellátásokat, 
g) tartalékokat, 
h) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű 

bemutatását. 
i) az önkormányzat 2013. évi létszámkeretét. 

 
(4) A 2. számú melléklet tartalmazza 2013. február 28-ig a Polgármesteri Hivatal: 

a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, 
b) a bevételek alakulását szakfeladatonként 
c) költségvetési főösszegét kiemelt kiadási előirányzatonként, 
d) a kiadások alakulását szakfeladatonként 
e) a Hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű 

bemutatását. 
f) a Hivatal 2013. évi létszámkeretét. 

 
(5) A 3. számú melléklet tartalmazza a Majosházai Napraforgó Óvoda:  

a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, 
b) a bevételek alakulását szakfeladatonként 
c) költségvetési főösszegét kiemelt kiadási előirányzatonként, 
d) a kiadások alakulását szakfeladatonként 
e) az Óvoda működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű 

bemutatását. 
f) az Óvoda 2013. évi létszámkeretét. 

 
(6) Majosháza Község Önkormányzatának egyszerűsített mérlegét a 001. számú melléklet 3. számú 

függeléke tartalmazza. 
 
3.§ Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 001. számú melléklet 4. 
számú függeléke tartalmazza. 
 
4.§ Az Önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló kimutatást a 001. számú melléklet 2. számú 
függeléke tartalmazza. 
 
5.§ Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 001. számú melléklet 1. számú függeléke 
tartalmazza. 

 
6.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Kis Gábor     dr. Szilágyi Ákos 
           polgármester      jegyző 

 
 
ZÁRADÉK: 
A rendelet 2014. március 27. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.  
 
 
 
 
        dr. Szilágyi Ákos 
         jegyző 
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