Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……………/2013. (IV. 25.) rendelete

Szajol Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről,
a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011.
évi CLXXXIX. törvény, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény, a 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
(1) Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtását
1.273.714.-ezer Ft bevétellel és
1.250.586.-ezer Ft kiadással
az 1, 1/a, 2. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

(2) Szajol Községi Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
Kölcsönök nyújtása
Finanszírozás kiadásai
Felújítási kiadások
Beruházási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

220.416 ezer Ft
54.967 ezer Ft
163.405 ezer Ft
368.521 ezer Ft
7.655 ezer Ft
296.750 ezer Ft
121.047 ezer Ft
3.870 ezer Ft
13.955 ezer Ft
-9.322 ezer Ft

összegben az 1, 1/a, 2. számú mellékletek szerinti részletezésben fogadja el a Képviselőtestület.
(3) A Képviselő-testület elfogadja az összesített bevételek és kiadások 2012. évi kimutatását
az 1. számú melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület elfogadja a 2012. évi helyi adó bevételi előirányzat és közvetett
támogatásokról szóló kimutatást az 5. számú melléklet szerint.
(5) A Képviselő-testület elfogadja a többéves kihatással járó döntésekről készült kimutatást,
a hitelállományról szóló kimutatást a 6. számú melléklet szerint.
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2.§.
(1) Szajol Községi Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát
2.741.967.ezer Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 4. számú melléklet
szerinti összetételben.
(2) Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanvagyon összetételét Bruttó
3.237.638.-e Ft. összegben, az alábbi részletezéssel,a 4/a. sz. melléklet szerint fogadja el.
Forgalomképtelen
Korlátozottan forgalomképes
Forgalomképes

1.035.769.-eFt
2.078.880.-eFt
122.989.-eFt

(3) A Képviselő-testület elfogadja a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2012. évi
alakulását az 1/a, és a 3. számú mellékletek szerint.

3.§.
(1) Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévi helyesbített
pénzmaradvány összegét 23.128.- eFt, a módosított pénzmaradványt 24.938.-e Ft
összegben fogadja el, a 8/c számú melléklet szerint.
(2) A normatív állami támogatásokkal készült kiegészítő mellékleteket a 7/b, 7/c. számú
kimutatás alapján fogadja el a Képviselő-testület.
(3) Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi
jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 8/a, 8/b, 8/c. számú
mellékleteknek megfelelően fogadja el.
(4) Szajol Község Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített beszámolóját a 2011.évi
CXCV. Tv., valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi
CLXXXIX. törvénynek megfelelően kell közzétenni.

4.§.
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szajol, 2013. április 18.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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