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Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2013. (IV.04.) rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88.§ (1) bekezdése 
alapján, a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 
1.§ Jelen rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat költségvetési 
szervére. 
 
2.§ (1) A Képviselő-testület az alábbi címrendet állapítja meg: 
 
      (2)  A Falugondnoki szolgálat igazgatási kiadása önálló címet alkot. 
 

 
I. 

Az Önkormányzat zárszámadása 
 
3.§ A Képviselőtestület Pécsely Község Önkormányzata költségvetésének 2012. évi 
 zárszámadását   
    65.957 e Ft bevételi 
    64.275 e Ft  kiadási főösszegben állapítja meg. 
 
4.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti 
költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve működési és felhalmozási cél szerinti 
részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
      (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak 2012. évi teljesített, továbbá eredeti, 
módosított előirányzat szerinti illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
     (3) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti 
kiadások 8. számú mellékletben meghatározott szakfeladatonkénti felosztását működési és 
felhalmozási kiadás szerinti bontásban alábbiakban fogadja el a testület. 
 
 - Működési kiadások: 
   - Személyi jellegű kiadások               11.201 e Ft 
   - Munkaadókat terhelő járulékok     2.599 e Ft 
   - Dologi kiadások     21.724 e Ft 
   - Támogatás jellegű kiadások              20.955 e Ft 
   - Társadalom és szociálpolitikai juttatások    4.332 e Ft 
   - Pénzeszközátadás          450 e Ft 
   - Kölcsön nyújtása          350 e Ft 
 
             - Felhalmozási kiadások         2.307 e Ft 
  - Belföldi finanszírozás kiadásai        287 e Ft  
 
5.§ Az 2012. évi felhalmozási kiadások részletezését a  6. számú melléklet tartalmazza. 
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6.§. Az Önkormányzat 2012. évi záró pénzkészletét 2.129 e Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-
testület. A tényleges pénzmaradványról szóló kimutatást a 9. sz. melléklet tartalmazza. 
 
7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjában előirt mérlegbemutatási kötelezettséggel 
kapcsolatosan a Képviselő-testület megállapítja, hogy Önkormányzatnak 2012. évben 
költségvetési hiánya nem keletkezett. Közvetett támogatás adóelengedés, adókedvezmény 
megállapítása nem történt.  
 
8.§ A Képviselő-testület a 10. számú melléklet szerinti vagyonkimutatását és a 2012. 
december 31- napjával elkészített vagyonmérleget jóváhagyja. 
 
9.§ A Képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és 
egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
10.§. Az önkormányzat mérlegét a 13. számú mellékletnek megfelelően fogadja el a testület. 
 
11.§ A kivetett adókról szóló kimutatást, a 12. számú melléklet tartalmazza. 
 
12.§ A több éves kihatással járó feladata az Önkormányzatnak jelenleg nincs. 
 
13.§ Az Európai Uniós Támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projekthez történő 
hozzájárulás nincs. 
 
14.§ Az  Önkormányzat 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszáma  7  fő, 2012. évi záró 
létszáma 7 fő. 

 
II. 

A Falugondnoki szolgálat zárszámadása 
 

 
15.§ A képviselőtestület a Falugondnoki szolgálat működési kiadásait 2.787 e Ft összegben 
hagyja jóvá: 
 
 A működési kiadások keretében: 
  - személyi kiadások összegét  1.215 e Ft 
  - munkaadót terhelő járulékot    334  e Ft 
  - dologi kiadásokat   1.238   e Ft       összegben határozva meg. 
 

Záró rendelkezés 
 
16.§. Ezen rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Az Önkormányzat 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, a kihirdetésről a körjegyző gondoskodik. 
 
 
 

Sebők Lajos     Dr. Tárnoki Richárd 
polgármester              jegyző 

Záradék: 
Kihirdetve: 2013.április 04. 
 
         Dr. Tárnoki Richárd 
                jegyző 


