
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelete  

 
 

az Enying Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról  

 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
 

1. A költségvetés bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítése 
 
1.§ (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.  évi 
költségvetésének teljesítését 

a) 1.318.384 e Ft kiadással és 
b) 1.483.792 e Ft bevétellel 

fogadja el. 
  
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadásának teljesítését 1.318.384 eFt ban, 
ebből 
  
 a)költségvetési kiadást     1.094.268 Ft-ban, melyből 
  aa) működési költségvetési kiadást        986.040 e Ft-ban 
  ab) felhalmozási költségvetési kiadást  108.228 e Ft-ban 
 b) működési hitel törlesztést                    153.631 e Ft-ban 
 c) fejlesztési hitel törlesztést           46.789 e Ft-ban 
 d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást           23.696 e Ft-ban 
 
hagyja jóvá. 
 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételének teljesítését 1.483.792 e Ft-ban, 
ebből 
  
 a)költségvetési bevételét     1.388.966 e Ft-ban, melyből 
  aa) működési költségvetési bevételét   1.233.907 e Ft-ban 
  ab) felhalmozási költségvetési bevételét   155.059 e Ft-ban 
 b) pénzmaradvány felhasználást    96.524 e Ft-ban 
 c) működési hitel bevételét      0 e Ft-ban 
 d) fejlesztési hitel felvételt       0 e Ft-ban 
 e) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételt            -1.698 eFt-ban 
 
hagyja jóvá. 
 



2. § (1) A költségvetés bevételei előirányzatainak teljesítését és a teljesített hitelfelvételt az 1. 
melléklet, a költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését, a működési és fejlesztési 
tartalékokat a 2. melléklet, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 2013. évi 
költségvetés éves teljesítési adatait és a 2013. évi költségvetés eredeti és módosított 
előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés működési és felhalmozási célú 
bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a  4. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és 
szakfeladatai, valamint az önkormányzat intézményei 2013. évi létszám-előirányzatának 
teljesítését az 5. melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek záróállományát a 6. melléklet, az 
önkormányzat által adott kölcsönök záróállományát a 7. melléklet, az önkormányzat 
vagyonkimutatását a 8. és 9. melléklet határozza meg. A 10. melléklet tartalmazza a 
vagyonkimutatásban szereplő egyes vagyonelemek összetételét. 
 
(3) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklet, a 2013. évi közvetett 
támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) a 12. melléklet határozza meg. 
 
(5) Az önkormányzat 2013. évi szöveges beszámolóját a 13. melléklet tartalmazza. 
 
(6) Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának 
felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést a 14. melléklet tartalmazza, amely 
 a) az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, 
 b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését,  
 c) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást és 
 d) az egyszerűsített eredmény kimutatását 
 foglalja magában. 
 

2. Záró rendelkezések 

 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Enying Város 

Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 1.) önkormányzati 
rendelet. 

 
 
 

       Pődör Gyula     Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 
          polgármester                                     jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 2014. május 12. 
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                jegyző 
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