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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kunbaracs Község Önkormányzatára és intézményeire.

Kiadási előirányzatok
2.§. (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek működési célú kiadásainak összegének
eredeti előirányzata 74.030,-eFt, módosított előirányzata 66.266,-eFt., teljesítési adata
71.903,-eFt, ebből a személyi juttatások összegének eredeti előirányzata 23.640,-eFt,
módosított előirányzata 18.100,-e Ft, teljesítési adata 19.946,-e Ft munkaadókat terhelő
járulék összege eredeti előirányzata 6.123,- e Ft, módosított előirányzata 4.844,- e Ft
teljesítési adata 3.789,- e Ft A dologi kiadás összegének eredeti előirányzata 12.028,- e Ft
módosított előirányzata 17.239,- e Ft, teljesítési adata 18.295,-e Ft. A működési célú
pénzeszköz átadás, ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzatként 25.559,- e Ft,
módosított előirányzatként 19.403,- e Ft teljesítési adataként 17.949,- e Ft. Egyéb támogatás
összege 0 Ft.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési kiadásait az 2. számú melléklet
tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági
jellegű ellátásokat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
3.§. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összege 6.474,eFt.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait az 4. számú melléklet
tartalmazza.
(4) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet az
önkormányzat nem valósított meg.

Bevételi előirányzatok

4. §. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek összege 69.709,- eFt.

Működési célú tartalék
5. §. Az önkormányzat az elmaradt bevételek pótlására szolgáló működési célú tartalék
módosított előirányzatának összege 0,- Ft.
Hiteltörlesztés
6. §. A képviselő-testület a hiteltörlesztési kiadásokat 5.098,- eFt teljesítési adattal hagyja
jóvá.

A létszámkeret
7. §. Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét, ezen belül
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 5. számú melléklet tartalmazza.

a

8. § Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet
alapján a Képviselő-testület 190.385,- eFt végösszeggel hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, módosított pénzmaradványa
193,- eFt-ban kerül jóváhagyásra, a 7. számú melléklet szerint.
10. § Az önkormányzatnak működési célú hitelállománya nincs.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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