Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (IV.26.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről
(tervezet)
Bánk Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében és 113.§-ban
meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról a következő
rendeletet alkotja.
1.§ Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően
177.434 ezer Ft bevétellel
126.074 ezer Ft kiadással
49.007 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja.
2.§ A költségvetési bevételek és kiadások címenkénti pénzforgalmi zárómérlegeit az 1a, 1b mellékletek
tartalmazzák.
3.§ A bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4.§ A kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat - feladatonként részletezve és a tárgyévi átlagos
állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5.§ A felújítási kiadások teljesítését 9.280 ezer Ft összegben, a beruházási kiadások teljesítését 1.240 ezer
Ft összegben, felhalmozási célú hitelek törlesztését 7.515 ezer Ft összegben, felhalmozási célú
pénzeszköz átadás kiadásait 250 ezer Ft összegben, a felhalmozási célú kölcsönök kiadásait 250 ezer Ft
összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
6.§ Az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását a 5.
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
7.§ Az önkormányzat és intézménye pénzmaradványát a 6. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
8.§ Az Önkormányzat 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 7a. melléklet – a mérlegben valamint
a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1.354.074 ezer Ft-ban állapítja meg. Bánk-Tolmács
Körjegyzőség 2012. december 31-ei állapot szerinti záró vagyonmérlegét a 7b. melléklet szerint hagyja
jóvá.
9.§ . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bánk, 2013. április 25.
Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A Rendelet kihirdetve: 2012. április 26-án.
Torma Andrea
jegyző
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Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a jegyző által elkészített zárszámadási
rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a
képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
Részletes indokolás
1-5.§-hoz
A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a
helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat
rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással
együtt – bemutatni.
6. §-hoz
A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban
meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív
hozzájárulásokkal és támogatásokkal.
7. §-hoz
A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány
kimutatását tartalmaznia kell.
8. §-hoz
A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon kimutatását
tartalmaznia kell.
9.§-hoz
A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

