PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
5/2013. (V.17.) SZÁMÚ RENDELETE
PARÁD NAGYKÖZSÉG
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi
költségvetési beszámolójáról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
/1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzatok által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.
A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai
2. §
/1/

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 1., 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően
533.128 eFt
499.503 eFt
35.450 eFt

bevétellel
kiadással
záró pénzkészlettel

jóváhagyja.
Ezen belül:
- felhalmozási célú bevétel:
56.613 eFt
- felhalmozási célú kiadás:
50.333 eFt
- működési célú bevétel:
475.316 eFt
- működési célú kiadás:
447.574 eFt
- egyéb bevételek
1.199 eFt
Ebből:
- személyi jellegű juttatások
191.222 eFt
- munkaadókat terh. járulékok
43.728 eFt
- dologi jellegű kiadások
129.562 eFt
- társadalom és szoc.pol.juttatások
27.258 eFt
- pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
552 eFt
- előző évi maradvány átadás
23 eFt
- pénzeszköz átadás államh. kívülre
5.599 eFt
- ellátottak juttatásai
1.441 eFt
- finanszírozási kiadások
48.189 eFt

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait szakfeladatonként a 2.
számú, jogcímenként a 2/a számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

/3/ 2012. évben az önállóan működő költségvetési intézmények bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesítését a 3/a. – 3/d. mellékletek szerint hagyja jóvá.
3.§
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 2. számú melléklet
felhalmozási kiadások része szerint hagyja jóvá.
4.§
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. XII. 31.-i állapot szerinti vagyonát az 5.
számú melléklet szerinti mérlegben szereplő adatok alapján 1.951.109 eFt-ban állapítja
meg.
/2/ A képviselő-testület a pénzmaradvány alakulását a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.
5. §
/1/ Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradvány 2013. évi előirányzatokon történő
átvezetéséről köteles az I. félévi beszámoló elkészítését megelőzően gondoskodni.
6. §
/1/ Az önkormányzatnak 2012. december 31.-én hitelállománya nem volt.
/2/ Az önkormányzatnak 2012. év folyamán hozott - több éves kihatással járó pénzügyi
döntése a Kossuth L úti vízelvezetés és Köves patak rekonstrukciója, melynek 2013 évre
áthúzódó kiadása 128.449 eFt
/3/ Az önkormányzat 2012. évben Európai Uniós pályázati forrását a 4 sz. melléklet
szemlélteti.
/4/ Az önkormányzat 2012. év folyamán közvetett támogatásról nem hozott döntést.
7. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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