Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
… /2013.(……. ) rendelete
az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. CXCV. törvény (továbbiakban: ÁHT.) 91. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 77. és 91-92 §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
(a) Dörgicse Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési
szervre és
(b) Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége önállóan gazdálkodó
költségvetési szervre.
(2)

Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
külön-külön címet alkotnak.

(3) A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.
(III. 1.) rendelet 3. § (1) bekezdése tartalmazza azzal, hogy az I. cím
Dörgicse Községi Önkormányzat és a II. cím Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége önállóan gazdálkodó költségvetési szervek.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2012. évi
költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét
126.102 ezer forintban
b)bevételi főösszegét
126.279 ezer forintban
állapítja meg.
ebből: Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége:
(a) kiadási főösszegét
18.189 ezer forintban
(b) bevételi főösszegét
18.572 ezer forintban
állapítja meg.
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3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételi főösszegét
126.279e Ft-ban, ebből:
a) a működési bevételek összegét
33.105 e Ft-ban
ebből:
aa) a intézményi működési bevételek összegét
ab) a sajátos működési bevételeinek összegét
b) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét
c)a támogatások és átvett pénzeszközök összegét
d) az értékpapír műveletek bevételének összegét
e) a függő bevételek összegét
hagyja jóvá.

5.140 e Ft-ban
27.965 e Ft-ban
1.581 e Ft-ban
88.637 e Ft-ban
2711 e F-ban
245 e Ft-ban

(2) Az önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az
1.számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi teljesített működési
és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként- az 2
számú melléklet tartalmazza.

4.§ (1) A Képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási
előirányzatainak teljesítését
76.721 e Ft-ban
ebből:
a) személyi jellegű kiadásokat:
19.599 e Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékokat:
5.168 e Ft-ban
c) dologi jellegű kiadásokat:
23.722 e Ft-ban
d) pénzeszköz-átadást, egyéb támogatást
27.851 e Ft-ban
e) függő kiadást:
381 e Ft-ban
ebből: Dörgicse és Vászoly Községek működési kiadásait 18.189 e Ft-ban
ebből:
a) személyi jellegű kiadásokat:
13.678 e Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékokat:
3.660 e Ft-ban
c) dologi kiadásokat:
964 e Ft-ban
d) függő kiadásokat:
-113 e Ft-ban
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített
kiadását a 3. számú melléklet, működéi kiadást a 4. számú melléklet szerint
állapítja meg.
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5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felújítási és
felhalmozási kiadásait összesen:
7.060 e Ft-ban
ebből:
a) a beruházások előirányzatának teljesítését
377 e Ft-ban
b) a felújítások előirányzatának teljesítését
6141 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú részvény vásárlás
542 e Ft-ban

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti
és
módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait
célonként és faladatonként a 6,7,8 számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei összes kiadását a 3. számú
melléklet, teljesített működési és felhalmozási kiadásait szakfeladatonként a 6.
számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és
teljesítését a 5.,9,10. számú mellékletek mutatják be.
(2) Az önkormányzat év közben felhasznált tartaléka az általános tartalékból
2491 e Ft, céltartalék nem volt.
8. § (1) Az önkormányzat egyszerűsített vagyonmérlegét a Képviselő-testület a
11. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatását a 12. számú melléklet
tartalmazza.
9.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye a körjegyzőség
létszám keretét 12 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét
a 14. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
10.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett záró
pénzkészlete: 2.360 e Ft.
(2) A Képviselő-testült a jogszabályok szerint felülvizsgált módosított
pénzmaradványt 80.317 e Ft-ban hagyja jóvá. (13. számú melléklet)
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11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat állami
támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos
elszámolást úgy hagyja jóvá, hogy a normatívák előirányzatai és teljesítése
között az idegenforgalmi adó kivételével eltérés nincs. Az idegenforgalmi adó
150.000,- Ft előirányzatával szemben 147.000 Ft elszámolás teljesült, ezért
4.500 Ft állami támogatást (3000*1,5) viszza kell fizetni..
12.§ Az önkormányzat által bevezetett helyi adók 2012. évi alakulását a 11.
számú melléklet mutatja be.
13. § Az önkormányzat fejlesztési célú hitel állományáról és több évre kiható
alakulásáról a 16. számú melléklet ad tájékoztatást.
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Kihirdetve:

Tárnoki Richárd
jegyző

