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ARNÓT KÖSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

5./2013. (V.01) önkormányzati rendelete 
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

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  

560.520 E Ft Költségvetési bevétellel 
  

486.427 E Ft Költségvetési kiadással 
 

52.862 E Ft helyesbített 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, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások 
mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

2. § 

A képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következık 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  

 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását 
az 5. melléklet szerint fogadja el. 

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését 
a 6., 7.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. 

 (4) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési 
szervek bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 9., 10. mellékletekben 
foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. 

(5) A képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített 
pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az 
egyszerősített vállalkozási maradvány kimutatást a 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. mellékletekben 
foglaltak szerint hagyja jóvá.  

(7) A képviselı-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. 
mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

3. § 
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(1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 
figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzıje és a költségvetési szervek vezetıi a költségvetési 
maradványnak a 2013. évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni kötelesek. 

4. § 

A képviselıtestület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegérıl, elvonásáról a 
költségvetési szervek vezetıit a rendelet kihirdetését követı 15 napon belül írásban 
értesítse. 

 

 

5. § 

 
 Ez a rendelet kihirdetését  követı napon lép hatályba. 
 

 

 

 
.......................................... 

Bodnár Katalin s.k 
....................................... 

dr. Üveges István s.k 
jegyzı polgármester 

  

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 
Arnót, 2013.04.30. 
 
Bodnár Katalin  sk. 
 
 
Kiadmány hiteléül:  


