
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

3/2013. ( IV.25.) számú rendelete 

 

az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

 
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. Törvény ( a továbbiakban Áht.) 81. § bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva 

a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:  

 

 

I. A rendelet hatálya 
 

 

1. §   A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat és költségvetési 

szervének 2012. évi költségvetésének teljesítése.  
 

2.§  (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást  
 

 

 
 

     548 E Ft nyitó pénzkészlettel 

    +   109.864 E Ft pénzforgalmi bevétellel 

     -   103.096 E Ft pénzforgalmi kiadással 

             7.316 E Ft záró pénzkészlettel 

 

 

jóváhagyja. 

 

II. A teljesített költségvetési bevételek 

 

 

3.§  Az önkormányzat 2012. évi eredeti, módosított bevételi előirányzatait, valamint a 

teljesített költségvetési bevételeinek működési, felhalmozási részletezését az 1. sz. 

melléklet tartalmazza.  

 

 

III. A teljesített költségvetési kiadások 

 

 

4.§  Az önkormányzat 2012. évi eredeti, módosított kiadási előirányzatait, valamint a 

teljesített költségvetési kiadásainak működési, felhalmozási részletezését a 2. melléklet 

tartalmazza.  
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IV. Költségvetési kiadások  

 

5.§  Az önkormányzat az eredeti, módosított, illetve teljesített előirányzatát működési és 

fenntartási kiadások részletezésében a következők szerint hagyta jóvá: 

                            adatok E-Ft-ban 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat: 

Módosított 

előirányzat: 

Teljesítés: 

Működési kiadások 118819 122389 85320 

Ebből:    

- személyi juttatások 56595 56595 19150 

- társ. bizt.jár., táp.hj., stb. 8638 8638 3012 

- egyéb járulék. 339 339 216 

- dologi kiadások ÁFA nélkül 10071 10071 12668 

- dologi kiadások ÁFA-ja  2810 2810 3097 

- egyéb folyó kiadások 490 490 1417 

- kamatkiadások    

- egyéb működési célú tám.kiad. 39876 43446 45760 

    

Felügyelet alá tartozó 

költségvetési szervnek 

folyósított működési célú 

támogatás 

   

Felhalmozási kiadás 38760 39785 7594 

      - finanszírozási kiadás 9991 9991 10182 

Összesen: 167570 172165 103096 

 

 

6.§  Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak és pénzügyi befektetésének 

teljesítését a 3. melléklet tartalmazza, mely 7.594 e Ft.  

 

7.§  Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek   

teljesítését a 4. melléklet  tartalmazza. 

 

8.§  Az államháztartási törvény 91.§ - ában előírt mérleg a 5. mellékletben található.  

 

9.§.  Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és 

teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.  

 

10.§.  A Képviselő-testület az eredeti előirányzatok módosítását a bevétel és kiadások 

esetében emeléssel, illetve átcsoportosítással hagyta jóvá.  

 

11.§.  A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi ténylegesen betöltött létszámkeretét 25 

főben hagyta jóvá az alábbiak szerint: 

 

841403-1 szakfeladat   1 fő alkalmazott 

889928-1 szakfeladat   1 fő falugondnok 

890442-1 szakfeladat   8 fő közcélú munkás 

890443-1 szakfeladat  15 fő közcélú munkás 
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12.§.  Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett - a jogszabályok szerint 

felülvizsgált pénzmaradványát - a 7. mellékletben bemutatva hagyta jóvá. 

 

 

V. Záró rendelkezések 

 

13.§.  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

 

 

 

 

 

     Szabó Zoltán            Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

    polgármester                jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:  

 

Ezen rendeletet 2013. április 25. napján kihirdettem. 

 

 

 

 

 

 Dr. Kernóczi Zsuzsanna  

 jegyző 

 

 

 


