
Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. ( IV. 30. ) számú önkormányzati rendelete 

a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (1)  bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, 

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak 
szerint,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
143.§ (4) bekezdésének  c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2.  §  (1)  Az Önkormányzat  költségvetési  szerve az önállóan  működő és gazdálkodó Polgármesteri  
Hivatal.

(2) Önállóan működő költségvetési szerve:
a) Általános Művelődési Központ

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Beloiannisz Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

1.) Bevételi  főösszegét   192.417 e Ft-ban, 
Ebből: 

a) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét                 79.079 e Ft-ban,
ebből:

                ba) központi költségvetési szervtől       79.079 e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét      61.020 e Ft-ban,
ebből:
ca) helyi adók     36.484  e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók      24.536 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét       5.943 e Ft-ban, 

d) önkormányzat sajátos bevételei összegét                                        4.490 e Ft-ban,

d) a működési célú átvett pénzeszközök összegét                  1.463 e Ft-ban,
ebből:
ea) pénzügyi vállalkozástól       1.463 e Ft-ban,

e) a felhalmozási és tőkejellegű bevétel      666  e Ft-ban,

f) támogatási kölcsönök, hitelek visszatérülése                                  830 e Ft-ban,



g) hitelfevétel                                                                          38.926 e Ft-ban, 

 

2.) Kiadási főösszegét   170. 755 e Ft-ban,
Ebből:

     
a)  a Működési kiadások összegét                              124. 210 e Ft-ban,
ebből

aa) személyi juttatások összegét                          5.398 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok      1.299 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét              27.756 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét                       89.757 e Ft-ban,
ebből: 

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét     16.797 e Ft-ban,
adb)  a  működési  célú  pénzeszközátadás  államháztartáson belülre  összegét  

         64.359 e Ft-ban,
adc)  a  társadalom-,  szociálpolitikai  és  egyéb  juttatás,  támogatás  összegét

        8.040e Ft-ban,
add) államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összege    561 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét           501 e Ft-ban, 
ebből

ba) beruházási kiadások összegét           320 e Ft-ban,
                        bb) költségvetési szervnek folyósított felh. támogatás összegét    164 e Ft-ban,
                        bc) befektetéssel kapcsolatos kiadások  összegét                             17 e Ft-ban,
                       

c) Rövid lejáratú hitelek törlesztésének összegét             46.044    e Ft-
ban,

           
         

állapítja meg. 

4. § az önállóan működő Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetésének 

1.) Bevételi  főösszegét       42.444 e Ft-ban, 
Ebből: 

a) az Irányító szervtől kapott támogatás összegét                 41.356 e Ft-ban,
Ebből:
aa) működési támogatás        41.356 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét                      1.088 e Ft-ban, 

2.) Kiadási főösszegét       42.444 e Ft-ban,
Ebből:



     
a)  a Működési költségvetés összegét                     42.406 e Ft-ban,

Ebből:
aa) személyi juttatások összegét            26.974 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok       7.171 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét               8.203 e Ft-ban,

                       ad) egyéb működési célú támogatás összegét                             58 e Ft-ban ,

            b) felhalmozási kiadások összegét                                             38 e Ft-ban,
             ebből:
              ba)  intézményi beruházások áfával összegét                                         38 e Ft-ban,

állapítja meg. 

 
6. § (1) Az Önkormányzat záró pénzkészlete 191 e Ft.
       (2) Az Önkormányzat  és költségvetési szervei által foglalkoztatottak létszáma 2012. december  
31.-én:

a) Önkormányzat: 4 fő
b) Általános Művelődési Központ: 19 fő
c) Közhasznú foglalkoztatásban részt vevők létszáma: 4 fő

7. §  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai alakulásának 
mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. §. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti  
bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti  
bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza. 
11. § A bevételeket feladatonként és tevékenységenként az 5. számú melléklet tartalmazza.
12. §  A kiadásokat feladatonként és tevékenységenként a 6. számú melléklet tartalmazza. 
13. § A beruházási kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza. 
14. §  A felújítási előirányzatokat a 8. számú melléklet tartalmazza. 
15. § A 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolást a 9. számú melléklet  
tartalmazza.
16.  §  A 2012.  évi  normatív  állami  hozzájárulások  és  normatív  kötött  felhasználású  támogatások 
elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 
10. számú melléklet tartalmazza. 
17. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 11. számú melléklet tartalmazza.
18. § A 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet tartalmazza
19. §  A 2012. évi egyszerűsített mérleget a 13. számú melléklet tartalmazza.
20. § A 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.
21. § A befektetett eszközök állományának alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza. 

3. Pénzmaradvány, eredmény

22. §  Beloiannisz Község Önkormányzatának 2012.  évben 191 e Ft  pénzmaradványa  keletkezett,  
melyből  a  kötelezettséggel  terhelt  pénzmaradvány  összege  191  e  Ft.  Az  Önkormányzat  kötött  
felhasználású  pénzmaradványa 22.324 e Ft. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 14. számú 
melléklet tartalmazza.



4. Az Önkormányzat vagyona

23. §  Beloiannisz Község Önkormányzatának éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2012.  
december 31. napján 153 178 e Ft volt, melynek részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza. 

5. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követ  napon lép hatályba.ő

(2)  E  rendelet  hatálybalépésével  egyidej leg  hatályát  veszti  Beloiannisz  Község  Önkormányzataű  
2012.  évi  költségvetésér l szóló 1/2012.  (II. 13.)  számú önkormányzati  rendelete,  valamint  az aztő  
módosító 7/2012. (VIII.31.) számú Önkormányzati  rendelet,  és  10/2012.  (XII.20.) Önkormányzati 
rendelet.

Papalexisz Kosztasz Dr. Bugyi Katalin
      polgármester         jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem  2013. április 30.-án

                                                                                                       

    Biró Brigitta 
       aljegyző


