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Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 9-én megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből:

               
5/2013.(IV.16.)

 
                                                                 r e n d e l e t e

                                  az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete  az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23. §, 24 §-a illetve a 91. §.  alapján a 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.
A  rendelet  hatálya  Bükkábrány  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testületére,
bizottságaira,  a  Bükkábrány-Borsodgeszt-Kács-Vatta  Körjegyzőség  Hivatalára  és  az
Önkormányzat  önállóan  működő  költségvetési  szervére,  a   Bükkábrányi  Általános
Művelődési Központra  terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

            2. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése

a.) költségvetési  bevételi főösszeg: 495.788 E Ft-ban
b.) költségvetési  kiadási  főösszeg: 452.662 E Ft-ban
c.) módosított pénzmaradványát                   42.529 E Ft-ban   
      állapítja meg.

    3. §
A.    Költségvetési kiadások:

I. Működési kiadások: /eft/
1. Személyi juttatások 145.046
2. Munkaadókat terhelő járulékok               35.834
3. Dologi és egyéb folyó kiadások             114.263
4. Egyéb működési kiadások:

4.1. Támogatásértékű működési kiadások                          2.828
a. Működési célú pénzeszközátadás

       államháztartáson kívülre                                        10.872
Társadalom-, szociálpolitikai és

       egyéb juttatás, támogatás                             23.181
       -



II. Felhalmozási kiadások:
1. Beruházási kiadások                 48.245
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                    71.803
3. Első lakáshoz jutók támogatása                                          150

                   
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

1. Lakosság kamatmentes kölcsönnyújtás                          440

A. Költségvetési kiadások összesen:                                                                   452.662

4.§.

B. Költségvetési bevételek:

I. Működési bevételek:
1. Működési bevételek             36.420
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

2.1. Helyi adók /iparűzési adó/                     160.472
2.2. Átengedett központi adók                             23.941

3. Működési támogatások:
3.1. Normatív hozzájárulások                             71.919
3.2. Normatív kötött felhasználású támog.                      28.322
3.3. Központosított támogatások                                     15.702

4. Egyéb működési bevételek:     
4.1. Támogatásértékű működési bevételek                                    32.029

   5. Előző évi normatíva visszatérítés                   1.011

II. Felhalmozási bevételek:
 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

1.1. Felhalmozási célú pénzeszk..átvét EU.támog.            65.632
1.2. Émász osztalék                 633

III. Támogatási kölcsönök visszatér. igénybevétel
1. Lakossági kamatmentes kölcsöntörlesztés                                         373

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:            59.334

B. Költségvetési bevételek összesen                                                                           495.788

 2012. évi pénzmaradvány           43.731
Normatíva visszafizetési kötelezettség                                                  -     1.202
Módosított pénzmaradvány                                                                                        42.529

5. §

(1.)  Az  Önkormányzat  költségvetési  mérlegét  az  1.  sz.  melléklet  tartalmazza,  külön  az
Önkormányzat, a Körjegyzőség, a BÁMK adatait, illetve Önkormányzati szintre összesítve.



(2) A 3. §. alapján megállapított  költségvetési kiadási főösszeg  költségvetési szervenkénti
részletezését e rendelet 3., 3.1, 3.2, 3..3, 3.4., 3.5, 3.6 sz. melléklet tartalmazzák, kiemelten az
önkormányzat által folyósított szociális támogatásokat és az átadott pénzeszközöket.

(3) A 4. §. alapján megállapított  költségvetési  bevételi  főösszeg költségvetési  szervenkénti
részletezését e rendelet  2.sz mellékletei tartalmazzák. (2.-2.11.)

6. §

(1)  Az  Önkormányzat  költségvetésében  szereplő  beruházási  kiadások  feladatonkénti
részletezését a 4.sz., felújítási kiadási előirányzatait az 5. sz.  melléklet tartalmazza.

(2) A tartalék összege e rendelet 7.sz. mellékletében szerepel.

7. §

(1)  A  Képviselő-testület  a  költségvetési  szervek  létszámkeretét  e  rendelet  8.sz..  számú
melléklete szerint határozza meg külön költségvetési szervenként és összesítve is.

(2) A Képviselő-testület a Közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 9.sz. melléklet szerint
határozza meg.

    8. §  

(1)  A  10.sz.  melléklet  tájékoztat   azon  fejlesztési  célokról,  amelyek  megvalósításához  a
Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló 2011.  évi  törvény 3.  §  (1)  szerinti  adósságot
keletkeztető  ügylet  megkötése  válik  vagy  válhat  szükségessé,  az  adósságot  keletkeztető
ügyletek várható összegével együtt.

 
9. §

Pénzmaradvány alakulása

Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált
módosított pénzmaradványa 42.529 eFt. melynek felosztását a 11.sz. melléklet tartalmazza.

 10. §

       Egyéb rendelkezések
Önkormányzatunk 2012. évi Vagyonkimutatását a 12.sz. melléklet mutatja be.

11. §

Záró rendelkezések

E  rendelet  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  egyben  az  Önkormányzat  2011.  évi
zárszámadásáról szóló …  9./2012.(V.2.) sz. rendelet hatályát veszti.



Bükkábrány, 2013. április 11.

………………………………                                 ……………………………….
                    Szalai Szabolcs                                                            Kiss Zoltán
                      Polgármester                                                                 Jegyző


