Borsodszirák községi Önkormányzat
Képviselő testületének
5/2013.(V.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
Borsodszirák Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében
eljárva
az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
módosított 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet 15.§ (3) b) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és Szociális, Egészségügyi
Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével
a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 11 – 20. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
639.303 ezer Ft
617.585 ezer Ft
21.151 ezer Ft

bevétellel
kiadással
helyesbített
pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 11. mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. §
A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi hitel és kölcsön állományát tartalmazó
kimutatásokat 12. és 13. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. §
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési
szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14.,15.,16. mellékletekben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
4.§
A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célonként és évenkénti
bontásban a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
1

5.§
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet szerint hagyja
jóvá.
6.§
(1) A helyesbített pénzmaradvány összegét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő
átvezetéséről gondoskodni köteles.
7. §
Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 20. melléklet - a
mérlegben szereplő adatok alapján 937.445 ezer Ft-ban állapítja meg.
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
2/2012.(II.10.) és az azt módosító 6/2012.(VIII.29.), 9/2012.(XII.18.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.

Tóth Attila
polgármester

Némethné Fodor Szilvia
Jegyző

A kihirdetés napja: 2013. május 09.

Némethné Fodor Szilvia
Jegyző
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