
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8./2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában, 

valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

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

 

 

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetés beszámolója 

 

2. § (1) Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési 

gazdálkodásáról szóló beszámolót 363.665 e Ft bevétellel és 341.508 e Ft kiadással 

elfogadja. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi és kiadási főösszeg cél szerinti részletezését az 

1.és az 1. A. számú melléklet szemlélteti  

(3) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg nemenkénti részletezését a 2. számú 

melléklet szemlélteti. 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi és kiadási főösszeg szakfeladatonkénti 

részletezését a 3. számú melléklet szemlélteti. 

(5) Az bevételek és kiadások pénzforgalmát a 4. számú melléklet szemlélteti. 

 

3. § Az önkormányzat szociális támogatásait a 9. számú melléklet szemlélteti.  

 

4. § Az önkormányzat statisztikai állományi létszámadatait a 10. számú melléklet szemlélteti. 

 

5. § Az 2. § (1) szerinti összegek 21.940 e Ft fejlesztési forrást és 18.010 e Ft fejlesztési 

kiadást tartalmaznak, melyet a 11. számú melléklet részletez. 

 

6. § Az önkormányzat hitelállományát a 12. számú melléklet szemlélteti. 

 

7. § Az önkormányzat kintlévőségeit a 13. számú melléklet szemlélteti. 

 

8. § Az önkormányzat 2012. december 31-én szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezett. A 

feladattal terhelt pénzmaradvány összege: 37.366 e Ft, ebből fejlesztési célú 

pénzmaradvány: 26.643 e Ft. A pénzmaradvány felosztását a 14. számú melléklet 

szemlélteti. 

 

9. § Az összevont önkormányzati vagyont a 15. számú melléklet szemlélteti. 

 



3. Az önkormányzat Alapszolgáltatási központ költségvetési szervének  

2012. évi költségvetés beszámolója 

 

10. § (1) Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási központ 

2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 10.112 e Ft bevétellel és 

9.999 e Ft kiadással elfogadja. 

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi és kiadási főösszegek részletezését a 5. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

4. Az önkormányzat Általános Iskola és Óvoda költségvetési szervének  

2012. évi költségvetés beszámolója 

 

11. § (1) Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és Óvoda 

2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 133.816 e Ft bevétellel és 

129.769 e Ft kiadással elfogadja. 

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi és kiadási főösszegek részletezését a 6. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

 

5. Az Endrefalva – Szalmatercs – Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége 

2012. évi költségvetés beszámolója 

 

12. § (1) Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Endrefalva – Szalmatercs 

– Szécsényfelfalu Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési 

gazdálkodásáról szóló beszámolót 39.025 e Ft bevétellel és 33.163 e Ft kiadással 

elfogadja. 

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi és kiadási főösszegek részletezését a 8. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

6. A költségvetés mellékletei 

 

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi beszámolójának mellékleteként 

jóváhagyja: 

1. számú melléklet Pénzalapok összevont mérlege 2012. I-XII. havi teljesítés 

1.A. számú melléklet Bevételek és kiadások alakulása 2012. I-XII. havi teljesítés 

2. számú melléklet Bevételek 2012. I-XII. havi teljesítés 

3. számú melléklet Szakfeladatok pénzforgalma 2012. I-XII. havi teljesítés 

4. számú melléklet Pénzforgalom 2012. december 31. 

5. számú melléklet Endrefalva Alapszolgáltatási Központ 2012. I-XII. havi 

teljesítése 

6. számú melléklet Általános Iskola és Óvoda 2012. I-XII. havi teljesítése 

7. számú melléklet Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek 

Körjegyzősége 2012. I-XII. havi teljesítés 

8. számú melléklet Szociális támogatások 2012. I-XII. havi teljesítés 

9. számú melléklet Létszám adatok 2012. I-XII. havi statisztikai állományi létszám 

10. számú melléklet  Fejlesztési mérleg 2012. I-XII. havi teljesítés 

11. számú melléklet Hitelállomány 2012. december 31-én 

12. számú melléklet Kintlévőségek 2012.december 31-én 

13. számú melléklet 2012. évi pénzmaradvány felosztása 

14. számú melléklet  Önkormányzati vagyon 2012. december 31-én 



 

 

14. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Endrefalva, 2013. április 24. 

 

 

 

 

 

                    Vincze Nikolett                Csóriné Botyánszki Ágnes 

               jegyző      polgármester 

 

 

 

 

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

Endrefalva, 2013. április 29. 

 

 

 

  Vincze Nikolett 

      jegyző 


