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Zalaszántó Község önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezés 

1.§              A rendelet hatálya Zalaszántó Község Önkormányzat 

Képviselőtestületére (továbbiakban: Képviselőtestület), és annak bizottságaira, a 

közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szervekre (továbbiakban: intézményekre) terjed ki. 

 

2. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítése 

2. § (1)        Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadást 

189.323 E Ft Költségvetési bevétellel 

3.684 E Ft Finanszírozási bevétellel 

183.246 E Ft 

E Ft 

Költségvetési kiadással 

Finanszírozási kiadással 

12.303 E Ft helyesbített maradvánnyal 

                   hagyja jóvá. 

         (2)      Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit 

önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(3)     A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és 

azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 

feladatok szerinti bontásban az1.2., 1.3., mellékletek szerint fogadja el. 

(4)     A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és 

kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

(5)     Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(6)     Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi 

elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. 

(7)     Az önkormányzat, és a körjegyzőség bevételi és kiadási előirányzatainak 

teljesítését a 6., 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(8)     2012-2013 évi pénzügyi mérlegét az 1. tájékoztató táblában foglaltaknak 

megfelelően fogadja el. 



(9)     A hosszú és rövid lejáratú kölcsönöket a 2. tájékoztató táblában foglaltaknak 

megfelelően fogadja el. 

(10)   A szállítói tartozás állományát a 3. tájékoztató táblában foglaltaknak megfelelően 

fogadja el. 

(11)   Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 4. tájékoztató táblában 

foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(12)   A civil szervezetek támogatását az 5. tájékoztató táblában foglaltaknak 

megfelelően fogadja el. 

 

3. Pénzmaradvány 

3.§    (1)   A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak 

felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

(2)  Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 

 maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni 

kötelesek. 

(3)   A pénzkészlet levezetésének alakulását a 7. tájékoztató tábla szerint fogadja el. 

 

4. Vagyonkimutatás 

4.§     Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2013. december 31-i fordulónappal, 

elkészített vagyonkimutatást 6.1, 6.2, tájékoztató tábla szerint fogadja el. 

 

5. Záró rendelkezések 

5.§   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Zalaszántó, 2014. április 14. 

 

 

Hériné Paul Beatrix 

jegyző 

Farkas Lajos 

polgármester 

 

 

Kihirdetve: 2014. április 30. 

 

 

Hériné Paul Beatrix 

jegyző 

 


