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H e g y e s d   Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 

 2012. évi költségvetés zárszámadásáról. 

 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény  32. cikk (2) bekezdésében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  143. § (4) bekezdés c . 

pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91. § (1) lés (2)  bekezdésben 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket  rendeli el: 

 

 

1.§ 

(1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. 

számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: 

  19.574 ezer Ft költségvetési bevétellel 

  17.102 ezer Ft költségvetési kiadással 

a 2012. évi helyesbített pénzmaradványt  2.472 ezer Ft-tal 

a 2012. évi módosított pénzmaradványt   2.472 ezer Ft-tal 

elfogadja. 

A költségvetés bevételi összege 0 ezer Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. A költségvetési 

kiadások főösszege 0 Ft hiteltörlesztést tartalmaz. 

(2) A pénzmaradvány felhasználást a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 

engedélyezi. Az elfogadott pénzmaradvánnyal a 2013. évi költségvetési rendeletet külön 

rendelettel módosítjuk. 

2.§ 

(1) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását a 2. számú mellékletben 

foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3. számú mellékletben 

foglaltak szerint fogadja el. 

(3) A támogatások teljesítését 4.913 ezer Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti 

részletezésben elfogadja. 

3.§ 

(1) Az önkormányzat a 2012. évi tartalékainak felhasználását az 5. számú melléklet 

tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben 

részletezett mérlegadatok alapján 113.695 ezer Ft-ban tudomásul veszi. 



 

4.§ 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja. 

 

Záró rendelkezések 

5.§ 

(1) A rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 5/2012. (II.15.)  önkormányzati rendelet 

hatályát veszti. 

 

Monostorapáti, 2013. április 8. 

 

 

  Stark Sándor     Takács Lászlóné 

  polgármester           jegyző 

 

 

Kihirdetve:  

Monostorapáti, 2013. április 30. 

   

  Takács Lászlóné 

         jegyző 

 

 

 

 

 


