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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2013. (XII.12.) számú határozata
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről
Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi
XXXVIII. tv. 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az
alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának ¾ évi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat adatait – a Hantos
Községi Önkormányzat 1/2013. (II. 13.) számú költségvetési rendelete 2.§-ban meghatározott címrend szerint –
tartalmazza.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak ¾ évi alakulása (Me.: ezer Ft)
2.

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint
fogadja el:
Módosított
Teljesítés alakulása
megnevezése
Eredeti előirányzat
2013. ¾ évi teljesítés
előirányzat
%
Kiadások
109 550
111 658
99 848
89,4
Fő-összesen
Bevételek
109 550
111 658
94 967
85,0
Fő-összesen
Ennek részletezését a beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat 2013. ¾ évi költségvetési támogatások bevételeinek
a módosított előirányzatokat,
a ¾ évi teljesítést
az előterjesztés 10. számú melléklete bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
4. Az önkormányzat 2012. ¾ évi működési kiadásainak teljesítését a beszámoló 2. számú melléklete szakfeladatonkénti
bontásban tartalmazza.
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Módosított
Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat
2013. ¾ évi teljesítés Teljesítés alakulása
előirányzat
Felújítási és felhalmozási
7 386
7 386
9023
122,2
kiadások összesen:
Ebből:
- felújítások
1 400
1 400
1704
121,7
- felhalmozási célú
5 986
5 986
7319
122,6
kiadások
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását
feladatonként a tájékoztató 6.
számú melléklete tartalmazza.
5. Az önkormányzat végleges pénzeszköz átadásának, egyéb támogatás teljesítését és a teljesítés alakulását a beszámoló 3.
és 5 számú melléklete rögzíti.
6. Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a beszámoló 12.
számú melléklete tartalmazza.
A tartalék összegének alakulásáról
7. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
20
358
22 430
Tartalék
Ebből:
20 358

22 430

Felhalmozási célú

10 000

10 000

Működési célú

10 358

12 430

0

0

általános tartalék
Ebből:

céltartalék

Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester
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jegyző

A kivonat hiteles !
Hantos, 2013. december 18.
Samuné Léhner Erzsébet
jegyzőkönyvvezető
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