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Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

10/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete 

 

a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról  

(zárszámadás) 

 

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámolót jóváhagyja. 

 

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi 

 

 bevételét  182769,- eFt-ban 

 kiadását  155910,- eFt-ban 

 2012. évi pénzmaradványát      25568,- eFt-ban 

 

állapítja meg, és hagyja jóvá az 1-9. számú mellékletekben foglalt részletezéssel, amely 

mellékletek részét képezik jelen rendeletnek. 

 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat, valamint a hozzátartozó egyéb szakfeladatok működési kiadásainak 

teljesülését 117729,- eFt-ban határozza meg a Képviselő-testület: 

 

Ebből: - személyi juttatás 23368,- eFt 

           - munkaadókat terhelő járulékok 5498,- eFt 

           - dologi kiadás 59642,- eFt 

           - támogatások                                    19103,- eFt 

           - pénzeszközátadások 10118,- eFt 

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervének a Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak 

teljesülését 26654,- eFt-ban határozza meg a Képviselő-testület: 

 

Ebből: - személyi juttatás 16957,- eFt 

           - munkaadókat terhelő járulékok 4553,- eFt 

           - dologi kiadás 5144,- eFt 

           - támogatások                                    0,- eFt 

           - pénzeszközátadások 0,- eFt 

 

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervének a Rezi Óvodának működési kiadásainak 

teljesülését 3689,- eFt-ban határozza meg a Képviselő-testület: 

 

Ebből: - személyi juttatás 2179,- eFt 

           - munkaadókat terhelő járulékok 596,- eFt 

           - dologi kiadás 914,- eFt 

           - támogatások                                    0,- eFt 

           - pénzeszközátadások 0,- eFt 



          

 

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek fejlesztési kiadásait együttesen az 5. számú 

melléklet szerint 9674,- eFt-ban határozza meg a Képviselő-testület: 

Ebből: - felújítás 3866,- eFt 

           - beruházás 2624,- eFt 

           - fejl.célú pe.átadás 184,- eFt 

           - kölcsön folyósítás 3000,- eFt 

 

3. § 
 

(1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradványát 25568,- eFt összegben hagyja 

jóvá – melyből 2916,- eFt kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány, a 2012. évi 

Önhibás pályázat évvégi folyósítása miatti áthúzódó felhasználás, 22652,- eFt felhalmozási 

jellegű pénzmaradvány,  melyből 7224,- eFt felhasználásra betervezésre került a 2013. évi 

költségvetésbe, 15428,- eFt összeg fejlesztési tartalék képzéséhez kerül felhasználásra a 

jövőbeni Önkormányzati fejlesztésekhez. 

 

(2) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradványa a 7. számú melléklet alapján 142,- 

eFt, amely összeget elvon a Képviselő-testület, és az Önkormányzat összevont 

pénzmaradványának részeként jelenik meg. 

 

(3) A Rezi Óvoda 2012. évi pénzmaradványa a 7. számú melléklet alapján 164,- eFt, amely 

összeget elvon a Képviselő-testület, és az Önkormányzat összevont pénzmaradványának 

részeként jelenik meg. 

 

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pénzmaradvány 

(1-3) bekezdésben meghatározott felhasználásával kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg. 

 

4. § 

 

(1) A Képviselő-testület jelen rendelettel jóváhagyólag tudomásul veszi a módosított 

előirányzatokat és teljesítéseket. 

 

(2) A Képviselő-testület megerősíti a jelen rendeletben szereplő mérlegadatokat és a benne 

szereplő vagyonváltozást. 

5. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

végrehajtására tekintettel az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (V.30.), 

a 13/2012. (X.03.), a 16/2012. (X.03.), a 19/2012. (XII.28.) és az 1/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendeletekkel módosított 7/2012. (III.06.) önkormányzati rendelet. 

 

Rezi, 2013. április 23. 

 

 Cserép Gábor sk. Cseh Marianna sk. 

 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

Rezi, 2013. május 15.  

                                             Cseh Marianna sk. 

                                                    jegyző    


