Ez a rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.
Kihirdetése 2014. április 29. napján megtörtént.
Dr. Varga-Nagy Szilvia
jegyző
Mórahalom város Képviselőtestületének
13/2014. (IV. 29.) Önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Mórahalom város Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CLIXV. tv. 91. §-ában valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) Mórahalom város Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az l. és 2. számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően
4.005.422 eFt költségvetési pénzforgalmi bevétellel
741.874 eFt finanszírozási bevétellel
3.722.449 eFt költségvetési pénzforgalmi kiadással
345.862 eFt finanszírozási kiadásokkal
(2) A bevétel költségvetési címenkénti megoszlása, az önkormányzat költségvetési rendeletével azonos
szerkezetben, összehasonlítható módon az 1. sz. mellékletben található.
(3) A kiadás költségvetési címenkénti megoszlása, az önkormányzat költségvetési rendeletével azonos
szerkezetben, összehasonlítható módon a 2. sz. mellékletben található.
(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatát 2013. évben 163 fő átlagos statisztikai állományi
létszámmal valósította meg, mely létszámból 18 fő pedagógus. Részletezése a 2. sz. mellékletben
található.
2. §
(1) A Városi Önkormányzat pénzeszközátadásainak összege 191.784 eFt, szervezetenkénti részletezését a 3.
sz. melléklet tartalmazza. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások tételeit, amelynek összege 25.693
eFt a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felújítási, és fejlesztési kiadásainak, felhalmozási célú pénzeszköz átadásának
teljesítését 2.084.687 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 5. számú
mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
3. §
(1) Mórahalom város önkormányzata 2013. évi tervezett normatív, normatív kötött felhasználású állami
támogatás, átengedett személyi jövedelemadó elszámolását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá
404.556 eFt tényleges összegben.
(2) Az önkormányzat 2013. évi összevont működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 7. sz.
melléklet tartalmazza.
4. §

(1)

A Képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények 2013. évi
módosított pénzmaradványát 674.684 eFt-ban, előző években képzett tartalékok maradványát 265.674
eFt-ban hagyja jóvá. Az összes felhasználható pénzmaradvány 940.358 eFt.

(2)

A Képviselőtestület a helyesbített pénzmaradvány önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti
megoszlását a 8.sz. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásának tervét a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Mórahalom város Képviselőtestülete az önkormányzat 2013. évi összevont mérlegét 16.973.003 eFt
főösszegben 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat által 2013. évben és korábbi években felvett hitelek állományáról készült kimutatást a
11. sz melléklet szerint fogadja el.
(6) Az önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatások tényleges összegét tartalmazó kimutatást
a 12. sz. melléklet szerint 5.587 eFt összegben hagyja jóvá
(7) Az önkormányzat vagyonáról készült leltárfelvételi kimutatást a 13. számú melléklet szerint fogadja el.
(8) Mórahalom város Képviselőtestülete az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések teljesítéséről
készített kimutatást a 14. sz. melléklet szerint elfogadja.
(9) Mórahalom város Képviselőtestülete az ingatlanvagyon kataszterben nyilvántartott ingatlan-vagyon és a
mérlegben kimutatott ingatlanvagyon egyezőségét a 15. sz. melléklet szerint fogadja el.

5.

§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mórahalom, 2014. április 22.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester
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jegyző

