vác§zentlá§zló KözJég Öukormányzata
Képvi§elő-t€§tületének
3l20t4. (ív . 24.)
önkormályzati reDdel€te

vác§zeítlá§zló Köz§ég Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásáról valamint a pónzmaradvány
felo§zíí§áíól
vácszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testiil€te az államhááarLásról szóló 201
fu. 91.§ (1) bek€zdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet a|kotja:

1,§

1.

évi cxcv

Vácszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzát) a 20l3, évib€vét§literv
teljesítésétaz 1 .sz. mellékletben reszl§tez€ttek §zeÁnt 2,388.699 e Ft-ban, az

intézményfinanszíroásösszegét 79.581 e Ft fogadja el, mely bevétel taíta|ínazz^ aYvzs
Csatoma Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás bevéte|et is, ami 2.154,917 e Ft
volt.

2.§

(l) Az Önkormányzat a 2013. évi kiadását 2.35l,388 e Ft-ban, míg az intézményfinanszírozást
79,581 e Ft-ban hagyjajóvá a 2.s'.z, mellékletben reszletezettek szerint, mely kiadlás tartalmazza
a vVZs csatoma Beruháási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 2.131.410 e Fros
kiadását is,
(2) Az

(l) bekezdésben

írt kiadásokon belül a működési és folyó kiadás 117.060 € Ft.

A Po|gármesteri Hivatal igazgaiási tevékenység nűködési kiadását a 3/1.sz. mellékletekben
reszl€tezettek szerint 40,015 e Ft-ban fogadja el a Képvis€|ő-testület, Az óvoda kiadása a 3/3,
számú m€lléklet sz€rint 43.444 € Ft-ban, íníga ínűvelődési ház kiadását a 3/4. számú
mellékletben részletezettek szerint 2.750 e Ft-ban hagyjajóvá a Képviselő-testület.
(3)

3.§

szerint a
Az Önkormányzat sz€mélyi juttatás kiadása a 4. sz. mellékletben részl€tez€tt€k
Polgármesteri Hivatal személyijuttatásával es/ütt 62.339 e Ft-ban haryjajóvá a Képvise|őtestüIe| mely taltalmazza a közfoglalkoztatottak bérá is,

4,§

(l) A 2013. évi önkormányzati felújítási,beruházá§i kiadás a csatoma beíuházás nélkül 2,508 e
Ft a DAKÖV tulajdonrész vá§árlással együtt, (2.sz. melléklet)
(2) A társadalmi és szociálpolitikaijuttatások összege 15,305 e
összege 676 e Ft a 2.sz. mel|ékletben részletezettek szerint.

F! míg a visszatérítendó segély

(3) A támogatis értékűműködésikiadás te|jesíése72l e Ft,

5.§
6.§

Az Önkormányzát 2013, _évi módosítoí pé nzmaftdvtnya 20.'798 e Ft, míg a vzs csatoma
Beíuhirási és Uzemeltetési onkormányzati Társulás 2013. évi helyesbített pénzmaradványa
8.249 e Ft, mebnek felosáísát a 6.sz, melléklet taíía|mazza.
( l

)

Az Önkormányzat 2013. évi bevételének és kiadásának mérlegszerú bemutatását a 5.sz.
mellék|et, a vagyon kimutatását a ?.sz. melléklet, a 3/2, sz. m€lléklet a WZs c§atorna
Beruházási é§ Üzeme|etetési Önkormányzati Társulás bevételének és kiadásának kimutatísát
taíl^|mazz^.
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