
Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 

4/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 

 

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, 

valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 

2013 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. Általános rendelkezések  

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 

2. § A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (III.07) 

önkormányzati rendelet határozza meg. 

 

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése  

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. 

évi 

  a) kiadási főösszegét    168 752 ezer forintban, 

  b) bevételi főösszegét  177 390 ezer forintban 

állapítja meg. 

4. § Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat 

szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és 

felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 

5. § Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését 

működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. 

6. § Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási szakfeladatonkénti bevételi és kiadási listáját a 

3. melléklet tartalmazza. 

7. § Az önkormányzat 2013. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási 

célonként a 4. melléklet rögzíti. 

8. § Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését 

feladatonként a 5. melléklet tartalmazza. 

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak 

nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

  a) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő. 



10. § Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett hatályos 

jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a 6. melléklet rögzíti. A pénzmaradvány 

fedezetet nyújt a decemberi havi munkabérek és annak közterhei fedezetére.  Az 

önkormányzat 2013 évi gazdálkodása során keletkezett szabad pénzmaradvány a 2014 évi 

költségvetés általános tartalékát képezi. 

 

3. Egyéb rendelkezések  

11. § Az önkormányzat egyszerűsített vagyonmérlege 2013. december 31-i állapot szerint a 7. 

melléklet tartalmazza. 

12. § Az önkormányzat állóeszköz állományát és az ingatlan vagyonkimutatást a 8. melléklet 

tartalmazza. 

13. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 9. melléklet 

tartalmazza. 

 

4. Záró rendelkezések  

14. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Tarnaméra, 2014. április 29. 

 

 

           Tímár László                                                Vargáné  Tóth Márta 

           polgármester                                                            jegyző 

 

Záradék:  

A rendelet  2014. április 29. napján kihirdetve. 

 

Vargáné Tóth Márta 

jegyző 

 

 

 

 

 



Mellékletek  

1. számú melléklet  

TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan 

kezelt szakfeladatok bevételeinek listája 

1/1 TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT bevételeinek listája 

1/2 TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tarnamérai Napsugár Óvoda  

bevételeinek listája 

1/3 TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tarnamérai Közös Önkormányzati 

hivatal bevételeinek listája 

2. számú melléklet  

TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan 

kezelt szakfeladatok kiadásainak listája 

2/1 TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadásainak listája 

2/2 TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tarnamérai Napsugár Óvoda 

kiadásainak listája 

2/3 TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tarnamérai Közös Önkormányzati 

Hivatal kiadásainak listája 

3. számú melléklet  

3/1 TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan 

kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája 

3/2 TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tarnamérai Napsugár Óvoda 

szakfeladatainak listája 

3/3 TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tarnamérai közös Önkormányzati 

hivatal szakfeladatainak listája 

4. számú melléklet  

 TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT mint önállóan működő és gazdálkodó szerv 

és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája 

5. számú melléklet  

 TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT mint önállóan működő és gazdálkodó szerv 

és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája 

6. számú melléklet  



TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan 

kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája 

7. számú melléklet  

TARNAMÉRAI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT egyszerűsített vagyonmérlege 

2013.december 31-i állapot szerint 

8. számú melléklet  

 TARNAMÉRAI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT állóeszköz állományát és az ingatlan 

vagyonkimutatást 

9. számú melléklet 

TARNAMÉRAI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Helyi adó bevételei 

 


