
1 
 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról 
 
 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezések figyelembevételével, Magyarpolány Község Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-
testület) Magyarpolány Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 
149.433 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja. 

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 5. melléklete 
tartalmazza. 

2. § 

(1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének végrehajtását 33.142 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja. 

(2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 10. melléklete 
tartalmazza. 

3. § 

(1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évi költségvetésének végrehajtását 9.082 ezer forint 
teljesített bevétellel elfogadja. 

(2) A Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 12. melléklete 
tartalmazza. 

4. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 141.478 ezer forint 
teljesített kiadással elfogadja. 

(2) Az önkormányzat teljesített kiadásait szakfeladatonként összevontan e rendelet 6. 
melléklete tartalmazza. 
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5. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évben teljesített működési, fenntartási 
kiadásait 136.615 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban): 

 - személyi juttatások 14.084  
 - munkaadókat terhelő járulékok  3.343 
 - dologi kiadások 63.209 
 - szociálpol.ellátások és egyéb juttatások   4.815 
 - támogatás ért.pénzeszk. átadások 51.164 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évben teljesített felújítási és felhalmozási 
kiadásait összesen 4.863 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban): 

 - beruházások 717 
 - felújítások  4.146  

6. § 

(1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évben 
teljesített működési, fenntartási kiadásait 32.995 ezer forinttal a következők szerint 
jóváhagyja (ezer forintban): 

 - személyi juttatások 19.505  
 - munkaadókat terhelő járulékok  5.080 
 - dologi kiadások 8.410   

7. § 

(1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 9.082 
ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban): 

 - személyi juttatások 6.453  
 - munkaadókat terhelő járulékok  1.600 
 - dologi kiadások 1.029 

8. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi pénzmaradványát 
68.776 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban): 

 - pénzmaradvány:     8.408 
 ebből:  
 költségvetési aktív elszámolások egyenlege 
 (munkabér előleg)        147 
 tárgyévi pénzmaradvány     7.955 
 költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt       306 
 - előző évek pénzmaradvány:   60.368 

9. § 

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát 21 fő átlagos 
statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 21 fő, az év utolsó napján 
költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja. 
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10. § 

(1) Az önkormányzat és intézményeinek összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1. 
melléklete tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat és intézményeinek összevont pénzmaradványának kimutatását e 
rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának bemutatását a 3. 
melléklet tartalmazza. 

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen 
e rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 5. melléklete 
tartalmazza. 

(6) Az önkormányzat kiadásainak szakfeladatonkénti bemutatását e rendelet 6. melléklete 
tartalmazza. 

(7) Az önkormányzat tartalék felhasználásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza 
(8) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak és bevételeinek alakulását a 8. 

melléklet tartalmazza 
(9) A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását 

szakfeladatonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 9-10. melléklete 
tartalmazza. 

(10) A Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde bevételeit és kiadásait mérlegszerűen e rendelet 11-12. melléklete tartalmazza. 

(11) Az önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 13. melléklete 
tartalmazza. 

(12) Az önkormányzat és intézményeinek összevont vagyonkimutatását e rendelet 14. 
melléklete tartalmazza. 

Záró rendelkezések 

11. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 

 

Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz. 

Magyarpolány, 2014. május 12. 

 Dobosi Gergely 
 jegyző 


