
Tiszakóród község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 

7/2014. (V. 23.)  

önkormányzati rendelete 

 

- az önkormányzat 2013.évi költségvetésének zárszámadásáról - 

 

 

Tiszakóród község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az 

államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 91. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Tiszakóród község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az 

önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: 

a) 299.892.000 forint bevétellel, 

b) 281.229.000 forint kiadással, 

c) 18.654.000 forint pénzmaradvánnyal 

fogadja el. 

 

2. § 

 

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítését jogcímenként az 1.mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

 

3. § 

 

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú 

bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 2. és 3.mellékletekben 

foglaltak szerint fogadja el. 

 

4. § 

 

A képviselőtestület a költségvetési bevételek és kiadások teljesítését előirányzat csoportok, 

kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerint bontásban a 4., 5. és 6.mellékletekben foglaltak szerint 

fogadja el. 

 

5. § 

 

A képviselőtestület az önkormányzat beruházási kiadásait a 7.mellékletben foglaltak szerint 

fogadja el. 

 

 

6. § 

 



A képviselőtestület az önkormányzat felújítási kiadásait a 8.mellékletben foglaltak szerint 

fogadja el. 

 

7. § 

 

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítését a 9., 10. és 11.mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. 

 

8. § 

 

A képviselőtestület a társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítését a 12.mellékletben 

foglaltak szerint fogadja el. 

 

9. § 

 

A képviselőtestület az önkormányzat 2013.évi pénzmaradvány-kimutatását a 13.mellékletben 

foglaltak szerint fogadja el. 

 

10. § 

 

A képviselőtestület az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 14.mellékletében 

foglaltak szerint fogadja el. 

11. § 

 

 

A képviselőtestület  

a) az önkormányzat 2013.évi pénzügyi mérlegét a 15.mellékletben, 

b) az önkormányzat által 2013.évben adott közvetett támogatásokat a 16.mellékletben,  

c) az önkormányzat 2013.évi céljellegű juttatásait a 17.mellékletben, 

d) a pénzeszközök állományának alakulását a 18.mellékletben, 

e) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségek és részesedések alakulását a 19.mellékletben, 

f) az önkormányzat 2013.évi vagyonkimutatását a 20.mellékletben 

foglaltak szerint állapítja meg. 

 

12. § 

 

Ez a rendelet 2014.május 24-én lép hatályba. 

 

 

Károlyi Kálmán      Simon Blanka 

polgármester            jegyző 

 

 

 
 


