Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013. (V.02) önkormányzati rendelete
2012. évi zárszámadásról
Bátaapáti

község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.143.§ (4) bekezdés c) pontban kapott
felhatalmazás alapján , Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
maghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el.
1.A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a helyi Önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és
intézményére, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület Bátaapáti Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
392.917.000.- Ft bevétellel
357.567.000.- Ft kiadással
35.350.000.- Ft többlettel
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek főösszegéből
a) Önkormányzat sajátos működési bevételei

32.989 ezer Ft;

b) Intézményi működési bevételek

27.692 ezer Ft;

c) Közhatalmi bevételek

50 ezer Ft;

d) Támogatások, kiegészítések

17.614 ezer Ft;

e) Támogatásértékű bevételek

241.371 ezer Ft;

f) Felhalmozási célú bevételek

62 ezer Ft;

g) Átvett pénzeszközök

437 ezer Ft;

h) Kölcsön visszatérülések

536 ezer Ft;

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

29.619 ezer Ft;

j) Finanszírozási pü.műveletek (hitelfelvétel)

62.212 ezer Ft;

k) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

47 ezer Ft;

Le: Önkormányzaton belüli halmozódás
1

- 19.712 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a kiemelt előirányzatok összege az alábbi:
a) Működési költségvetés kiadásai

189.843 ezer Ft;

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai

152.089 ezer Ft;

c) Támogatási kölcsönök nyújtása

547 ezer Ft;

d) Finanszírozási c. pü.műveletek (hiteltörlesztés)

36.443 ezer Ft;

e) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

- 1.643 ezer Ft;

Le: Önkormányzaton belüli halmozódás

- 19.712 ezer Ft.

3.§ Bátaapáti község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és
kiadásainak teljesülését a 3. számú melléklet tartalmazza.
4.§ A Képviselő-testület a Bátaapáti Óvoda 2012. évi költségvetésének végrehajtását
28.795 ezer Ft bevétellel
27.920 ezer Ft kiadással
fogadja el (4.számú melléklet).

5.§

A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások teljesítését feladatonként a

5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásait és egyéb támogatásait a 8.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Pénzmaradvány
7.§ (1) A 2012. évi pénzmaradvány önkormányzati szintű összegét a 7. számú melléklet
szerint 32.291.000.- Ft-ban állapítja meg, melyből
- az Önkormányzat pénzmaradványa
- a Bátaapáti Óvoda pénzmaradványa

32.101.000.- Ft
190.000.- Ft

(2) A jóváhagyott önkormányzati szabad pénzmaradványt az önkormányzat működési célú
kiadásokra használja fel.
4. Vegyes rendelkezések
8.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye működési célú bevételek és
kiadások valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások 2012. évi mérlegét a
rendelet 2.; 2/1. és 2/2. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.
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(2) Az önkormányzat összesített működési célú bevételek és kiadások valamint felhalmozási
és tőkejellegű bevételek és kiadások 2012. évi mérlegét a rendelet 2. számú mellékletek szerint
hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célonkénti és címenkénti alakulását (önkormányzat által felvett hitelek alakulását) a 10. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ Az Önkormányzat bevételei és kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a 8. számú
melléklet mutatja be.
11.§ (1) Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9.számú,
10.számú és a 10/1. számú mellékletek alapján összesen 1.399.400.000.- Ft-ban állapítja
meg.
(2) Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeinek állományát a 11.számú, 11/1.
számú mellékletei, míg az Önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték
nélkül nyilvántartott eszközeinek állományát a 11/2. számú melléklet, a mérlegben nem
szereplő kötelezettségeket a 11/3. számú melléklet tartalmazza.
12.§ Az Önkormányzat 2012. évi eredmény kimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.

13.§ Az Önkormányzat adósságállományát lejárat, eszközök szerinti bontásban a 13. számú
melléklet tartalmazza.
15.§ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összeírva a
14. számú melléklet tartalmazza.
16.§ A helyi adókedvezmények költségvetési kihatásait tartalmazó kimutatást a 15. számú
melléklet tartalmazza.
17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat statisztikai állományi létszámát 8 főben és az
Óvoda statisztikai állományi létszámát 6 főben hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések
18.§ 1) A rendelet 2013. május 3-án lép hatályba.
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(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2011.évi. költségvetésének
végrehatásáról szóló 5 / 2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet , a 2012. évi költségvetésről
szóló 3/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Bátaapáti, 2013. április 30.

Darabos Józsefné

Bakó Józsefné

polgármester

jegyző

Záradék:
A kihirdetés napja: 2013.május 2.

Bakó Józsefné
jegyző
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