Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2014. (IV.30.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint 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,
a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási,
Jogi Bizottság, az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság és az
Egészségügyi, Ifjúsági és Szociális Bizottság valamint a független könyvvizsgáló
véleményének kikérésével Nádudvar Város Önkormányzatának 2013. évi
költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1.§
(1)Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadást az 1-35. számú mellékleteiben és 1-8.sz. kimutatásaiban
foglaltaknak megfelelően:
3.324.244 e Ft bevételi főösszeggel
Azon belül:
154.915 eFt fejlesztési hitelfelvétellel,
3.220.128 e Ft kiadási főösszeggel
Azon belül:
514.855 eFt személyi juttatással,
117.156 eFt munkaadókat terhelő járulékkal,
519.105 eFt dologi kiadással,
135.216 eFt ellátottak pénzbeli juttatásaival,
89.154 eFt pénzeszközátadással,
69.880 eFt támogatásértékű működési kiadással,
5.287 eFt felhalmozási kölcsönnyújtás, támogatással,
647.340 eFt fejlesztési, felújítási kiadással

jóváhagyja.
(2)Az önkormányzat összevont bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az
1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
Az önkormányzat 2013. évi finanszírozási műveletek egyenlegét az 1. sz.
melléklet 3. oldalán lévő 278.092 eFt -tal hagyja jóvá.
(3)Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek beszámolóját a
bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését, támogatottságát és létszámadatait a
15., 17., 19., és 20.sz. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4)A Városi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését,
támogatottságát és létszámadatait a 8., és 10. .sz. melléklet szerint, a Polgármesteri
Hivatal államigazgatási feladatai bevételeit, kiadásait, létszámadatát a 11.sz.
melléklet hagyja jóvá.
(5) Az önként vállalt feladatok bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését,
létszámadatait és támogatottságát a 9., 12., 16., 18., és 21.sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(6) A jogi személyiségű társulási formában üzemeltetett Nádudvari Mikrotérségi
Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató
Központ teljesített kiadását, és bevételét 160.901 eFt-tal a 22.sz. melléklet szerint
elfogadja.
(7) A Kövy Sándor Általános Iskola és a Szakiskolai Kollégium működési
kiadásait és bevételeit a 13., és 14.sz. melléklet szerint jóváhagyja.
(8)Az önkormányzat az általa nyújtott lakásépítési kölcsön állományát és a
célonkénti megoszlását a 28. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9)Az önkormányzat az Európai Uniótól kapott támogatásokat és azok
felhasználását önkormányzati szintre összesítve a 2/b., projektenként pedig a 26.
sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10)Az önkormányzat pénzeszközátadásait, azon belül a támogatásértékű
átadásokat, a ellátottak pénzbeli juttatásait, a civil és egyéb szervezeteknek
nyújtott támogatásokat a 23/a és 23/b. sz. mellékletekben foglaltak alapján hagyja

jóvá.
2.§
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a
feladatonként 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3.§
(1) Az Ávr. 24. § (4) bek. alapján a képviselő-testület az alábbi mérlegeket és
mellékleteket, és a szöveges beszámoló I.1. részében lévő szöveges indoklással
hagyja jóvá:
A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű
bevételek és kiadások mérlegét a 2/a., és a 2/b. sz. melléklet szerint. A
pénzeszközváltozást a 31. sz. melléklet szerint, a többéves kihatással járó
kötelezettségvállalásokat a 7-8.sz. kimutatás szerint, a vagyonkimutatást a 3334.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A lakosságnak nyújtott közvetett
támogatásokat a 27., a városi sporttevékenységre 29. sz. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2)A beruházási kiadásokhoz kapcsolódó felhalmozási hitelállományát és
törlesztését az önkormányzat a 24. sz. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 33. és
34. számú melléklet, a mérlegben szereplő adatok alapján 5.914.515 e Ft eszköz és
forrás összeggel állapítja meg. A saját vagyon értéke a vagyonkimutatás alapján
5.368.352 eFt.
(4)Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 32. sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.
4.§
(1)A 2013. évi központi támogatások összegét a 3., és 4. számú mellékletekben
foglaltak szerint fogadja el.
(2)Az önkormányzat a helyi adó és egyéb sajátos bevételek teljesítését az 5. sz.

melléklet szerint fogadja el.
(3)A pénzeszközátvételek teljesítési adatait a 6 sz. mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá.
5.§
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát a
30. számú mellékletekben foglaltak szerint, 378.876 eFt-ban hagyja jóvá.

6.§

(1) A szociális alapfeladatok 2013. évi társulási elszámolását a helyi
önkormányzati forrást illetően településenként az alábbiakban fogadja el:
Nádudvar Önkormányzata:

722 eFt befizetési kötelezettség

Tetétlen Önkormányzata:

820 eFt bevételi többlet

Bihardancsháza Önkormányzata: 137 eFt befizetési kötelezettség.
A Nádudvari Szociális Szolgáltató Központ 722 eFt kiadási többletét 2014. évben
köteles kigazdálkodni az éves költségvetéséből, így befizetési kötelezettség nem
keletkezik. Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ bevételi többletéből 650 eFt
pénzmaradványként már betervezésre került, így a fennmaradó 170 eFt-ot kiadási
tartalékba helyezik. Bihardancsháza Önkormányzata a 137 eFt befizetési
kötelezettségét az intézménye 2014. évi költségvetése terhére köteles kigazdálkodni.
7.§
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Beke Imre sk.

Vincze András sk.

polgármester

jegyző

Záradék:

Kihirdetve: a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve.
Nádudvar, 2014. április

Vincze András
jegyző
A 2013 évi zárszámadás mellékletei (xls)

