
Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

 

Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének  f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és  91. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának 

zárszámadásáról a következőket rendeli el: 

 

 

 

A rendelet hatálya 

 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, annak költségvetési szerveire. 

 

 

 

Az önkormányzat összevont 2012. évi költségvetésének teljesítése 

 

 

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének  

 

             a)  kiadási főösszegét                      959.965 ezer forintban, 

             b) bevételi főösszegét                   1.093.588 ezer forintban, 

             c) módosított pénzmaradványát        67.794 ezer forintban 

              

             állapítja meg az 1. és 2.  melléklet szerinti részletezésben. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét a 3., az 

egyszerűsített  pénzforgalmi jelentését a 4., az  egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását az 

5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2012. évi kiadásait és bevételeit 

önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 17., a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 

és kiadások mérlegét a 18. melléklet szerint fogadja el. 

 

3. § A képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők 

szerint hagyja jóvá: 

       (1) az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételeit kiemelt 

            előirányzatonként a 6. melléklet szerint, 

       (2)  Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait feladatonként a 

             7. melléklet alapján, 

       (3) az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint, 

       (4) a különféle szervezeteknek nyújtott támogatást a 9. melléklet szerint, 

       (5) az EU támogatással megvalósuló projektek megvalósult projektek pénzügyi  
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            elszámolását a 19. melléklet alapján. 

 

Az önkormányzat saját zárszámadása 

 

4. § A képviselő-testület a önkormányzat saját 2012. évi zárszámadását 992.944 ezer Ft 

teljesített bevétellel és 873.951 ezer Ft kiadással, 35 fő létszámkerettel és 35 fő 

átlaglétszámmal hagyja jóvá a 10. melléklet szerint. A 35 fős létszámból 16 fő a közhasznú 

foglalkoztatottak engedélyezett száma, 15 fő az átlaglétszáma. 

 

 

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának zárszámadása 

 

5. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi zárszámadását a 

146.141 ezer Ft teljesített bevétellel és 145.653 ezer Ft kiadással, 17 fő engedélyezett 

létszámkerettel és 16 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 11. melléklet alapján.   

 

 

Az  önkormányzat költségvetési szerveinek zárszámadása 

 

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola 2012. évi 

zárszámadását 297.711 ezer Ft teljesített bevétellel és 297.140 ezer Ft kiadással, 63 fő 

engedélyezett létszámkerettel és 61 fő átlaglétszámmal  hagyja jóvá a 12. melléklet szerint. 

 

7. §  Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérkert Óvoda 2012. évi zárszámadását 

114.796 ezer Ft teljesített bevétellel és 113.909 ezer Ft kiadással, 28 fő engedélyezett 

létszámkerettel és 28 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 13. melléklet alapján. 

 

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézmény 2012. évi zárszámadását 91.097 ezer Ft teljesített bevétellel és 89.913 ezer Ft 

kiadással, 18 fő engedélyezett létszámkerettel és 18 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 14. 

melléklet szerint. 

 

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó 

Önkormányzati Társulás 2012. évi zárszámadását 26.121 ezer Ft teljesített bevétellel és 

14.621 ezer Ft kiadással hagyja jóvá a 15. melléklet alapján. 

 

 

 Tartalék 

 

10. § A képviselő-testület a 2012. évi   módosított céltartalék összegét 17.015 e Ft-ban 

határozza meg, mely összeg nem került felhasználásra.  

 

 

Költségvetési létszámkeret 

 

11. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak 

nélküli –  az év utolsó napján engedélyezett létszámkeretét 145 főben, átlaglétszámát 143 

főben hagyja jóvá.  

          (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 16 fő, átlaglétszáma 15 fő. 
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Pénzmaradvány 

 

 

12. § A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 16. 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 

 

 

Egyéb rendelkezések 

 

13. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 

A befolyt 60.318 ezer Ft helyi adó bevételt a következők szerint használta fel: 

 

-  zöldterület-kezelésre                            4.520 e Ft 

-  községgazdálkodásra    18.561 e Ft 

-  közvilágításra       7.227 e Ft 

-  temetőfenntartásra       1.107 e Ft 

-  labor fenntartására                                                    2.411 e Ft 

-  házi orvosi ügyeleti ellátásra                                    2.498 e Ft 

-  könyvtári ellátásra                                                    8.328 e Ft 

-  közművelődési tevékenységre                               15.666 e Ft. 

            

 

14. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 

maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 

           (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 

maradványnak 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

15. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 

szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

Záró rendelkezések 

 

16. § (1) E rendelet 2013. április 29. napján lép hatályba. 

          

Mezőfalva, 2013. április 24. 

 

 

 

Márok Csaba sk.                                                                                 Borbély Anikó sk. 

polgármester                                                                                               jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2013. április 25. napján. 

 

Mezőfalva, 2013. április 25.     

                                                     Borbély Anikó sk. 

                                                           jegyző              
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Mellékletek 
 

 

      1. melléklet: Az önkormányzat 2012. évi önkormányzati főösszesítője intézményenként 

      2. melléklet: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege 

3. melléklet: Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlege 

4. melléklet: Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 

5.  melléklet: Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 

6.  melléklet: Az önkormányzat 2012. évi bevételei forrásonként  

6/a. melléklet: A 2012. évi állami hozzájárulások részletezése 

7.   melléklet: Az önkormányzat 2012. évi kiadásai intézményenként és feladatonként 

8.   melléklet: Az önkormányzat 2012. évi pénzeszközátadásai  

9.   melléklet: Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási és felújítási kiadásai célonként  

10. melléklet: Az önkormányzat saját 2012. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője 

11. melléklet: A Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője 

12. melléklet: A Petőfi Sándor Általános Iskola 2012. évi bevételeinek és kiadásainak 

összesítője 

13 . melléklet: A Tündérkert Óvoda 2012. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője 

14.  melléklet: A Szociális Intézmény 2012. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője 

15. melléklet: A Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás 2012. 

évi bevételeinek és kiadásainak összesítője 

16.  melléklet: A költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványának alakulása 

17.  melléklet: Az önkormányzat 2012. évi működési mérlege  

18.  melléklet: Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási mérlege 

19. melléklet:  Kimutatás az EU támogatással megvalósuló projektek pénzügyi 

elszámolásáról 

 

 

Tájékoztatók 

 

 
1. Az önkormányzat 2012. évi finanszírozása, pénzeszközének változása 

2. Kimutatás az önkormányzat által nyújtott 2012. közvetett támogatásokról 

3. Az önkormányzat 2012. évi adóssága, az adott kölcsönök állománya 

4. Az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása 

5. Az önkormányzat részesedéseinek 2012. évi állománya 

6. Kimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről, eszközökről 

7.  A Tündérkert Óvoda  daruszentmiklósi tagóvodájának 2012. évi bevételei és kiadásai 

8.  A Tündérkert Óvoda hantosi tagóvodájának 2012. évi bevételei és kiadásai 

9. A Petőfi Sándor Általános Iskola daruszentmiklósi tagintézményének 2012. évi 

bevételei és kiadásai 

10. A Petőfi Sándor Általános Iskola hantosi tagintézményének 2012. évi bevételei és 

kiadásai 

 


