Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2013. (IV.25. ) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdése a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 89. és 91. § (1) és (2) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 162. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
44/A. §-a, továbbá a AD§MÜ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Független
könyvvizsgálói jelentése alapján a következőket rendeli el.
1. Bevételek és kiadások
1. § (1) Mány Község Önkormányzata a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
önkormányzati összevont beszámolót az 1. és 6. melléklet szerinti részletezés alapján,
510.008 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 477.452 eFt bevételi teljesítéssel
b) 474.239 eFt tényleges kiadással, ezen belül
ba) 134.813 eFt személyi juttatással
bb) 34.531 eFt munkaadókat terhelő járulékkal
bc)
78.727 eFt dologi és egyéb folyó kiadással, ebből
bd) 1.481 eFt kamatkiadással
be)
157.304 eFt irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek
folyósított működési támogatással
bf)
8.475 eFt támogatásértékű működési kiadással
bg) 3.809 eFt működési célú pénzeszközátadással
bh) 25.455 eFt társadalom-, szoc.politikai és egyéb támogatással
bi)
0 eFt ellátottak pénzbeli juttatásaival
bj)
15 eFt felújítással
bk) 6.829 eFt intézményi beruházási kiadással
bl)
23.489 eFt finanszírozási kiadással
fogadja el.
2. Az önkormányzat és intézményei, valamint Mány-Óbarok Községek
Körjegyzősége 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.-1/E.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3.
2. A költségvetés fejezetei
2. § A Képviselő-testület a fejlesztési és felújítási kiadásokat a 2. és 3. melléklet szerint
fogadja el.
3. § A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások
mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
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3. Létszámkeret
4. § Az önkormányzat és intézményei éves eredeti költségvetési létszámkeretét a 5.
melléklet alapján 63 fővel, míg módosított költségvetési létszámkeretét 60 fővel hagyja
jóvá.
4. A 2012. évi költségvetés alakulásának más szempontok szerinti bemutatása
5. § Az önkormányzat 2012. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet
szerint, a mérlegben szereplő adatok alapján, 2.041.369 eFt-ban állapítja meg.
6. § Az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát 28.607 eFt összegben a 17.
melléklet szerint fogadja el.
7. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 10.
melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos bevételeit a 20. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat valamint a támogatásértékű és az
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásokat az 1. és 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat hitel állományának alakulását a rendelet 16. melléklete
tartalmazza.
8. § A 2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleget a 4.
melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat adóbevételeinek alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat bevételi-kiadási előirányzat felhasználási ütemtervét a 9.
melléklet mutatja be.
11. § A költségvetésben nem szereplő felhalmozási kiadások a 11. melléklet szerint
alakulnak.
12. § A költségvetésben nem szereplő működési kiadások a 12. melléklet szerint
alakulnak.
13. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló
programokat a 13. melléklet tartalmazza.
14. § A bevételek címrendjét a 14/A. melléklet, a kiadások címrendjét a 14/B. melléklet
tartalmazza.
15. § A pénzforgalom egyeztetését és az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15.
melléklet tartalmazza.
16. § A befektetett eszközök állományának alakulását a 18. melléklet mutatja be.
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17. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi éves költségvetési beszámolóját
elfogadja.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.9.) önkormányzati
rendelet.
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