Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013( IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról
Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-tesülete az államháztartásról szóló 2011.
évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bekezdés k) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 89. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
.
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítését az 1. sz.
melléklet szerint
a) kiadási főösszeg: 245 682 e Ft
b) bevételi főösszeg: 259 500 e Ft
c) pénzmaradvány: 13 325 e Ft
összegben fogadja el.
I.

A költségvetési bevételek

2. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők
szerint hagyja jóvá:
- Működési bevételek összesen:
Ebből:

177 210 ezer Ft
Ezer FT
2854
40 437
114 176
8 869
10 842

- Intézményi működési bevételek
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei
- Támogatások
- Támogatásértékű bevételek
- Előző évi pénzmaradvány
- Felhalmozási bevételek összesen:
Ebből:

82 290 ezer Ft

- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
- Támogatásértékű bevételek
- Előző évi pénzmaradvány
- Felhalmozási hitelfelvétel

Ezer Ft
162
43 983
11 300
26 845

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szerveinek a 2012. évi teljesített (valamint eredeti és
módosított előirányzat) működési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. sz. melléklet
tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
3. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők
szerint hagyja jóvá:
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- Működési kiadások összesen:
Ebből:

160 925 ezer Ft

- Személyi juttatás
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Egyéb folyó kiadások
- Támogatásértékű kiadás
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Társadalom-és szociálpolitikai juttatások
- Nemzetiségi önk-nak átadott előző évi pénzm.
- Felhalmozási kiadások összesen:
Ebből:

Ezer FT
8 689
1 955
127 548
368
18 345
64
4 135
281
84 757 ezer Ft
Ezer Ft
65 378
240
1500
17 639

Felújítás
Beruházás
Kamatmentes kölcsön törlesztés
Előfinanszírozási hitel törlesztés

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített – továbbá eredeti és módosított
előirányzat szerinti – működési kiadásait a 4,5,6,6/a,6/b,6/d,6/c,6/e sz. mellékletek mutatják
be szakfeladatonként.
(3) Az önkormányzat támogatásértékű működési kiadásait a 7. sz. melléklet, a működési célú
pénzeszközátadását a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4)Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai juttatásait a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 10.sz., felújítási kiadásait a
11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
4 § (1) működési bevétetek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét a 2.,2/a. sz. melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradványkimutatását, pénzeszköz változásának levezetését a 13, 14. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
IV. Önkormányzat vagyona
5 § (1) Az önkormányzat 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 18. és 18/a sz.
mellékletében foglaltak szerint 475 425 ezer Ft-ban állapítja meg.

V. A költségvetési létszámkeret
6 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
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-

5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.
VI. Pénzmaradvány

7 § (1) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványa
13 325 ezer Ft, melyből 2013 évi költségvetésbe beépített pénzmaradvány összege 12 000
ezer Ft a fennmaradó 1 325 ezer Ft-ot a működési tartalékba javasoljuk felosztani.
(2) Az önkormányzat jegyzője a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetésről gondoskodik.

VII. Egyéb rendelkezések
8 § (1) Az önként vállalt feladatokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A közvetett támogatásokat a 15. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 16. sz. melléklet
tartalmazza.
(4) Az adóhátralékok kimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
9 § (1) Ez a rendelet a 2013. április 26-án napján lép hatályba.

Mogyorósbánya, 2012-04-18

………………………………..
Havrancsik Tibor
polgármester

………………………………….
Dérné dr. Varga Katalin
jegyző
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