Sáregres Község Önkormányzata Képviselı-testületének
4/2013 (V. 02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sáregres Község Önkormányzat képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012 (II. 17.) önkormányzati rendelet határozza meg.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselı-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített
2012. évi
a) kiadási fıösszegét 103.551 ezer forintban,
b) bevételi fıösszegét 112.945 ezer forintban
állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti
– költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül mőködési és felhalmozási cél
szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekbıl állnak, azaz
a) személyi jellegő kiadások: 23.996 ezer forint,
b) munkaadókat terhelı járulékok: 4.342 ezer forint,
c) dologi jellegő kiadások: 23.811 ezer forint,
d) speciális célú támogatások: 38.536 ezer forint,
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 12.858 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti 2012. évi kiemelt kiadási elıirányzatokat és azok teljesítését
mőködési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2012. évi felújítási elıirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti.
7. § Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadási elıirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
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8 § (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – teljesített létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fı,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fı.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 18 fı.
9. § Az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat –
2012. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 5. melléklet rögzíti.
10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék
16.888 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 9.338 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.
6. Egyéb rendelkezések

11. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.

7. Záró rendelkezések

12. § E rendelet 2013. május 2. napján lép hatályba.

P.H.

Sáregres, 2013. április 30.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
jegyzı

A rendelet kihirdetve:

Sáregres, 2013. május 2.
Dr. Kardos Tamás
jegyzı
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