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Súr Község  Önkormányzat Képviselő-testület 

6/2013. ( IV.26.) számú önkormányzati rendelete 
Súr Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

 

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. 

törvény 91.§ (1) bekezdés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a), f) pontjában foglalt feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

     1. A rendelet hatálya 

 

 

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra, az            

önkormányzat  felügyelete alá tartozó  költségvetési szervekre. 

 

 

2.§. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 

 

  186.218 E Ft     költségvetési bevétellel 

      7.136 E Ft    pénzmaradvány igénybevétellel 

                    -286 E Ft             függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel 

      47.934 E Ft       személyi juttatással 

        10.553 E Ft             munkaadókat terhelő járulékkal 

                 32.831 E Ft            dologi kiadással 

      50.102 E Ft             pénzeszköz átadással 

                              7.976 E Ft   önkormányzat által folyósított ellátással             

                            19.866 E Ft             felújítással 

          206  E Ft             beruházással 

jóváhagyja. 

 

3.§. A Képviselő-testület az 2.§. szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését a 3., 

4., 5., és az 5.a. számú, a többéves kihatással járó kötelezettséget a 8. számú, a 

szakfeladatokat a 6. számú, a zárszámadás mérlegét a 8. számú, az  önkormányzat és a   

polgármesteri hivatal részére engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 7. számú melléklet 

alapján fogadja el. 

 

2. Pénzmaradvány 
 

 4.§.  (1) A Képviselő-testület Súr Község 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, 

jogszabályok szerint felülvizsgált, 2012. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványát -a 

14.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően- a  következők  szerint fogadja el: 

 

              2012. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradvány             7.136E Ft  

             Ebből: önkormányzat pénzmaradványa                5.386E Ft                 

   polgármesteri hivatal pénzmaradványa      1.750E Ft. 
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   (2) A Képviselő-testület Súr Község  2012. évi gazdálkodása során keletkezett, 

jogszabályok szerint felülvizsgált, 2012. évi felosztható  pénzmaradványának 

felhasználását – a 12.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően – a következők 

szerint fogadja el:   

 

             2012. évi felosztható pénzmaradvány                              7.136 E Ft  

             Ebből: önkormányzatnál felhasználható               5.386 E Ft                 

                                   polgármesteri hivatalnál felhasználható     1.750 E Ft 

 

 

 

              3. Egyéb rendelkezések 

 

5. §. Súr Község Önkormányzata által 2012.évben adott közvetett támogatásokat a 12. számú 

melléklet tartalmazza.   

 

            4. Záró rendelkezések 

 

 

6.§. Ez a rendelet 2013. április 26-án lép hatályba és 2013. április 27-én hatályát veszti  
 

 

 

       Sógorka Miklós     dr. Cserhalmi Antal 

         polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 


