Recsk Nagyközség Önkormányzata
6/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Tv. 91. §-a alapján az alábbi Önkormányzati rendeletet alkotja:
1.§
A Képviselő-testület 2/2012. (II.15.) számú önkormányzati rendeletével megállapított 2013.
évi költségvetésének zárszámadását a következők szerint hagyja jóvá:

bevételi főösszeg
ezen belül:
- működési célú bevétel
- felhalmozási célú bevétel
- pénzmaradvány igénybevétele
- függő, átfutó bevétel

409 768 ezer Ft
387 689 e Ft
11 305 e Ft
11 049 e Ft
-275 e Ft

kiadási főösszeg
388 996 ezer Ft
ezen belül:
- működési célú kiadások
ebből:
Személyi juttatások kiadásai
154 989 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok
35 155 e Ft
Dologi kiadások
128 646 e Ft
Pénzeszközátadás
3 826 e Ft
Szociálpolitikai juttatások
54 173 e Ft
- felhalmozási célú kiadások
ebből:
Felújítások
Felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
- finanszírozási kiadások

376 789 e Ft

11 015 e Ft
5 524 e Ft
3 886 e Ft
1 605 e Ft
0 e Ft

- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

1 192 e Ft
2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat nettósított bevételeit és kiadásait előirányzat
csoportok és kiemelt előirányzatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti
bontásban a 1/a. és 1/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzathoz tartozó feladatok bevételeit a 2/a. melléklet, működési kiadásait a
3/a melléklet szerint fogadja el.
(3) A Recski Közös Önkormányzati Hivatal, a Csengővár Óvoda és a Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény bevételeit 2/b. melléklet, kiadásait a 3/b melléklet szerint hagyja
jóvá.

2
3.§
Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1.sz., a pénzeszközök
változását a 2 sz. és a 2013. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a 4 sz. tájékoztató
tábla tartalmazza. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nem volt (3.sz.
tájékoztató)
4.§
Az önkormányzatot megillető költségvetési kiutalás 2 627 e Ft, mely a 2013. évi „A helyi
önkormányzatok általános működéshez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás”
elszámolását követően az önkormányzatnak járó 2 432 e Ft, valamint a 2012. évi elszámolás
kincstári felülvizsgálata során megállapított 195 e Ft többlettámogatás.
5.§
A Képviselő-testület a 2013. évi módosított pénzmaradványt 22 462 e Ft összegben hagyja
jóvá. A pénzmaradvány elszámolást a 6. sz. táblázat tartalmazza.
6.§
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását az 5. sz. melléklet szerint fogadja
el.
7.§
A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő költségvetési szervek és
szakfeladatok tényleges létszáma:
Recski Közös Önkormányzati Hivatal
10 fő
Csengővár Óvoda
14 fő
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
6 fő
Önkormányzat szakfeladatain foglalkoztatott létszám
15 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma
72 fő
Önkormányzati szinten az átlagos statisztikai állományi létszám közfoglalkoztatottak nélkül
45 fő.
8.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Recsk, 2013. április 28.
Pócs István
polgármester

Varró Gyuláné .
címzetes fő jegyző

Záradék:
A rendeletet 2014. április 29-én kihirdettem:
Varró Gyuláné
címzetes főjegyző
Recsk, 2014. április 29.

