Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja
1. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
338.561,- ezer Ft bevételi
304.502,- ezer Ft kiadási főösszeggel,
jóváhagyja.
2. §
Az önkormányzat bevételei forrásait az 1., 2., számú mellékletben, kiadásait jogcímenként a
3.-5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. §
(1) A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 23.551,-,- e Ft. Kiutalatlan támogatás 8.486,- e
Ft.
(2) 2012. december 31-én nincs hitelállomány.
(3) Jelen rendelet 1-13. számú mellékletei részletesen tartalmazzák az Önkormányzat és az
intézmények 2012. évi zárszámadási beszámolójának teljesítési adatait.
4§
A képviselő-testület az önkormányzat 2012.évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1)

A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét az 4/a. és 4/b. számú melléklet szerint fogadja el.

(2)

Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti mérlegét – 6/a, és 6/b. számú
mellékletekben foglaltak szerint 1.351.489,- ezer Ft-ban állapítja meg.

(3)

A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 7. számú mellékletben
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4)

Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8/a. és
8/b. és 8/c. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5)

A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 9/a.,
9/b., 9/c. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6)

A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását
a 10. számú mellékleten megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(7)

Az önkormányzat a 100 %-ban tulajdonában álló Pilisi Klastrom Nonprofit
Szolgáltató Kft. 2012. december 31-i állapot szerinti mérlegét és eredménykimutatását
a 12-13. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. §

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyszerűsített beszámolót a
könyvvizsgálói jelentéssel együtt elfogadja.
6. §
Jelen rendelet 2013. kihirdetése napján lép hatályba.

Pilisszentkereszt, 2013. április 19.

Baranyák Szilvia
jegyző

Lendvai József
polgármester

Kihirdetve: 2013. április 26.

Baranyák Szilvia
jegyző

