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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Kakus Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

I. FEJEZET 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kakucs Község Önkormányzatára (a továbbiakban: 

Önkormányzat), az Önkormányzat szerveire, az Önkormányzat intézményeire, továbbá az 

Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel 

rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.  

 

2. A költségvetés címrendje 

 

2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 

Önkormányzat költségvetésének címrendjét a jelen szakaszban foglaltak szerint állapítja meg. 

 

(2) Az Önkormányzat önálló címet alkot. 

 

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei: 

a) Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), 

b) Kakucsi Kökörcsin Óvoda (a továbbiakban: Kökörcsin Óvoda). 

 

II. FEJEZET 

 

3. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése  

 

3. § (1) Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a 2013. évi költségvetés mérleg főösszegének bevételi oldalát  

422.996.592.- Ft-ban állapítja meg az 1/A. melléklet szerint. 

 

(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés mérleg főösszegének kiadási oldalát  

393.477.488.- Ft-ban állapítja meg az 1/B. melléklet szerint, továbbá 

24.748.703.- Ft önkormányzati, 

29.295.- Ft Polgármesteri hivatali és 

6.119.408.- Ft Kökörcsin óvodai záró pénzkészlettel zárja.  

 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását a 

2/A. számú melléklet, az Önkormányzat saját bevételeit a 2/B. melléklet tartalmazza. 

 

(4) A (2) bekezdésben megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását a 3/A. és 3/B. 

mellékletek tartalmazzák. 
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4. § (1) Az Önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási kiemelt 

előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási (beruházási) kiadások 

célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 

  

(3) Az Önkormányzat által az intézmények, szakfeladatok részére átadott támogatásokat a 

6. sz. melléklet tartalmazza.  

 

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a 

továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet várható 

együttes összege: 0 Ft rövid lejáratú likvid hitel és további 0 Ft fejlesztési célú hitel. 

 

(5) A képviselői, bizottsági tagság után járó tiszteletdíjak éves mértéke mindösszesen 

2.453.781 Ft, mely összeget az Önkormányzat személyi jellegű kiadásai tartalmazzák.  

 

(6) Az Önkormányzat költségvetésében 1.000.000 Ft általános tartalék és további 19.502.452 

Ft céltartalék szerepel. 

 

(7) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van. 

 

(8) Az Önkormányzat 2013. évre összesített létszám-előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza. 

 

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait a 8. 

melléklet tartalmazza. 

 

(2) A Kökörcsin Óvoda költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait a 9. melléklet 

tartalmazza. 

 

6. § (1) Az Önkormányzatnak fennálló hitelállományát a 10. melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez 

történő hozzájárulásokat a 11. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat 2013. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-módosítását és -felhasználását a 13. melléklet 

tartalmazza. 

 

(5) Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 14. melléklet tartalmazza. 

 

(6) Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 15. melléklet 

tartalmazza. 

(7) Az Önkormányzat 2013. évi pénzforgalmi kimutatását a 16. melléklet tartalmazza. 

 

(8) Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány-kimutatását a 17. melléklet tartalmazza. 
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(9) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Kökörcsin Óvoda 2013. évi 

vagyonkimutatását a 18-20. mellékletek tartalmazzák. 

 

 

III.  FEJEZET 

 

4. Záró és vegyes rendelkezések 

 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A Rendeletet a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett 

hirdetőtáblán, valamint az Önkormányzat www.kakucs.hu honlapján - kell kihirdetni, a 

kihirdetésért a jegyző a felelős. 

 

Szalay István sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester      jegyző 

http://www.kakucs.hu/

