Törtel Község Ön kormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (IV.26.) sz. rendelete
Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. ~ (1) bekezdésben foglaltak alapján a
következő rendeletet alkotja:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. ~ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal
b) önállóan működő költségvetési szervek
ba) Szent István Király Altalános Iskola
bb) Törteli Tulipán Ovoda
bc) Déryné Művelődési Központ és Könyvtár
II. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TELJESÍTETT FŐÖSSZEGEI
2. ~ (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés teljesítéséről
szóló beszámolót:
a) teljesített bevételi főösszegét 598.923 e Ft-ban,
b) teljesített kiadási főösszegét 580.053 e Ft-ban fogadja el.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait az 1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
III.

TELJESÍTETT BEVÉTELEK

3. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi bevételeinek teljesítését az
alábbiakban részletezettek szerint:
a) a működési bevételek összegét 32.326 e Ft-ban,
b) a sajátos működési bevételek összegét 200.954 e Ft-ban, ezen belül:
ba) az egyéb sajátos bevételek összegét 4.459 e Ft-ban,
bb) helyi adók összegét 34.866 e Ft-ban,
bc) átengedett központi adók összegét 159.450 e Ft-ban,
bd) talajterhelési díj összegét 1.100 e Ft-ban,
be) pótlékok, bírságok összegét 954 e Ft-ban,
bf) közhatalmi bevételek összegét 125 e Ft-ban.
c) az önkormányzat költségvetési támogatásainak összegét 321.466 e Ft-ban, a
támogatáson belül:
Ca) normatív támogatások összegét 143.309 e Ft-ban,
cb) normatív kötött felhasználású támogatások összegét 93.655 e Ft-ban,
cc) központosított előirányzatok összegét 11.457 e Ft-ban,
cd) egyéb központi támogatások összegét 73.045 e Ft-ban.
d) a támogatás értékű bevételek összegét 34.003 e Ft-ban
e) a működési célú átvett pénzeszközök összegét 62 e Ft-ban,
f) a felhalmozási célú bevételek összegét 9.111 e Ft-ban, ezen belül:

fa) a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel összegét 2.478 e Ftban,
fb) a felhalmozásra átvett pénzeszközök összegét EU-tól 6.633 e Ft-ban.
g) az előző évek pénzmaradványának igénybevételének összegét 1.001 e Ft-ban
fogadja el.
4. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Intézmények

bevételeinek teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 2.9.
melléklet szerint fogadja el.
IV.TELJESÍTETT KIADÁSOK
5. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat e rendelet 2. ~ b) pontjával jóváhagyott
teljesített kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását az alábbiak szerint:
a) a személyi juttatások teljesített kiadásainak összegét 217.111 e Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 55.348 e ft-ban,
c) a dologi kiadások összegét 104.017 e Ft-ban,
d) az egyéb működési kiadások összegét 8.738 e Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadások összegét 21.674 e Ft-ban,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 116.287 e Ft-ban,
g) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek összegét 56.878 e Ft-ban, ezen belül:
ga) a felhalmozási célú hiteltörlesztés összegét 63.840 e ft-ban,
gb) a folyószámla hiteltörlesztésének összegét 5.422 e Ft-ban,
gc) a függő kiadások teljesítésének összegét -12.384 e Ft-ban
fogadja el.
6. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények
teljesített kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 3.1.
melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített kiadásait feladatonként a 3.2.1.
sz., a Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásait feladatonként 3.2.2. sz. melléklet szerint
fogadja el.
(3) a Képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatás értékű teljesített
kiadásainak támogatotti célonkénti részletezését a 3.3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) a Képviselő-testület a működési célú pénzeszközök teljesített kiadásainak
támogatottankénti részletezését a 3.4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) a Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.5.
sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) a Képviselő-testület a beruházások teljesített kiadásainak beruházási célonkénti
részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

v.

PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése teljesítése során
keletkezett pénzmaradványt 24.563 e Ft-ban hagyja jóvá.
Ebből: a 2013. évi költségvetés tervezésekor igénybe vett összeg 16.617 e Ft.

7.

(2) A szabad pénzmaradványt a likviditás megőrzésére kell fordítani.

VI. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ

8. ~ (1) A Képviselő-testület

a) az állóeszközökben bekövetkezett változásokat az 1. sz. tájékoztatóban,
b) a vagyoni helyzet bemutatását a 2-4. sz. tájékoztatóban,
C) az önkormányzat állami támogatásokkal történő elszámolását az
tájékoztatóban,
d) az önkormányzat több évet érintő kötelezettségvállalásait a
tájékoztatóban,
e) az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásainak összegét a
tájékoztatóban,
f) előirányzat-felhasználásának teljesítését a 8. sz. tájékoztatóban,
g) az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a
tájékoztatóban foglaltak szerint hagyja jóvá.
VII.

5. sz.
6.

7. sz.
9. sz.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. ~ (1) Az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Törtel, 2013. április 25.

Godó János
polgármester

sz.

Dr. Majtényi Erzsébet
jegyző

