
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 
 

1.§.  

                               
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
zárszámadását a 606.705 e Ft bevétellel és 527.048 e Ft kiadással hagyja jóvá az 1. számú 
melléklet szerint. 

 
/1/ Kiadásokon belül:  

- Személyi juttatások 156.028 e Ft 
- Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség    36.407e Ft 
- Dologi kiadások 107.036 e Ft 
- Egyéb működési célú támogatások  20.873 e  Ft 
- Ellátottak juttatásai ( segélyek)   61.145 e Ft 
- Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások    -1.094 e Ft 

 
/2/ Működési célú bevételek és kiadások 2013. évi mérlegét a 2.számú  
     melléklet szerint fogadja el. 
 
/3/ A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013.évi mérlegét a 3.számú 
     melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
/4/ A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2013.évi teljesítését 
szakfeladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
/5/ Az Polgármesteri Hivatal 2013.évi működési kiadásainak 
     teljesítését                                                                           74.196 e Ft-tal 

           Ebből:  - Személyi juttatások                 43.726 e Ft 
                       - Munkaadót terhelő járulékok   12.500 e Ft 

                       - Dologi kiadások                       17.164 e Ft 
                       - függő, átfutó kiadások                2.824 e Ft 

 
     fogadja el az 5.számú melléklet szerint. 

 
/6/ A felújítási kiadások 2013. évi teljesítését  0 e Ft összegben a 6. számú melléklet 

szerint fogadja el. 
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/7/ A beruházási kiadások 2013. évi teljesítését 146.653 e Ft összegben a 7. számú 

melléklet szerint fogadja el. 
 

2.§.  
 

Az Önkormányzat 2013.évi helyesbített pénzmaradványát 79.216 e Ft összeggel 
hagyja jóvá a 8/b számú melléklet szerint. Az önkormányzati pénzmaradványból 
feladattal terhelt 65.262 e Ft, a szabad pénzmaradványt 13.954 e Ft összegben fogadja 
el. A pénzmaradvány felosztásáról később dönt. 

 
                                                                   3.§.  

 
Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak 
összegét 1.236.752 e Ft-ban állapítja meg a 8. számú melléklet szerint. 
Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 9. számú 
melléklet szerint.  
                                                             4.§. 
 
A 2013.évben nyújtott közvetett támogatásokat 1538 e Ft összegben hagyja jóvá a 10. 
számú melléklet szerint. 

5.§. 
 

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi engedélyezett és ténylegesen 
betöltött létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint fogadja el. 
 

6.§. 
 

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
7/2013.(VI.28.), 15/2013.(X.31.), 1/2014.(III.01.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított 4/2013.(III.06) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2013 évi 
költségvetésére - hatályát veszti. 

 
K e n g y e l, 2014. április 28. 

 
 
     Nagy Szilárd                                                           Dr. Fekete Nóra 
     polgármester                                                                jegyző   
 

 
Kihirdetési záradék: 
Kengyel, 2014. április 29. 
 
 
 

 
 
 

 
Dr. Fekete Nóra 
         jegyző 

 






































