K i v o n a t a Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i
rendes nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Kuncsorba Községi Önkormányzat
Képviselı-testületének
6/2013.(IV.24.) rendelete
Kuncsorba Község 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról

Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.
§ 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési
zárszámadásáról a következı rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
104.739 E Ft Költségvetési bevétellel
92.290 E Ft Költségvetési kiadással
15.705 E Ft módosított maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el.
(2) A mőködési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet, a felhalmozási bevételek és
kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV tv. 10.§ a.) és d.) pontja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
91. §-a alapján 2012. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
2.§.
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 3. mellékletekben
foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá.
(2) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a
4. és a 5. számú melléklet szerint elfogadja
3.§
(1) A 2012. évi egyszerősített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást a
6-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.
4.§
(1) A normatíva hozzájárulás elszámolását a 9. melléklet, a központosított támogatások és
egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 10 melléklet szerint fogadja el.
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5.§
(1) Az Önkormányzat vagyonmérlegét az 11. számú melléklet szerint jóváhagyja 276.571 eFt
állományi eszköz – forrás értékkel, mely tételes vagyonleltárral van alátámasztva.
6.§
(1) A Képviselı-testület több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 12. sz.
melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselı-testület az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. sz melléklet
szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évet érintı közvetett támogatásait a 14. sz.
melléklet szerint tudomásul veszi.
(4) A Képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. sz. melléklet szerint
elfogadja.
(5) A Képviselı-testület a szociális és gyermekjóléti ellátások, segélyek 2012. évi részletes
bemutatást a 1. sz. tájékoztató tábla alapján tudomásul veszi.
7.§
(1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési maradványt
érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzıje a költségvetési maradványnak a 2013. évi elıirányzatokon
történı átvezetésérıl gondoskodni köteles.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
K.m.f.

Rédai János
polgármester

Hegedős László
jegyzı

Kivonat hiteléül:
Kuncsorba,2013.04.24.
Nagy Lajosné
Kihirdetési záradék:
E rendeletet hirdetıtáblán való kifüggesztéssel 2013. április 23 napján kihirdettem.

Hegedős László
jegyzı

