
Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 
16/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 
 
Pátka község Önkormányzat 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 helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1) bekezdése és 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. A rendelet hatálya 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési 
szerveire.  
2.§ Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.  
 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 
3.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

554.793 E Ft  Költségvetési bevétellel  

554.793 E Ft  Költségvetési kiadással  

Ebből 89.564 E Ft  helyesbített pénzmaradvány  

hagyja jóvá.  

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 
2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.  
(4) Beruházások és felújítások kiadásainak előirányzat és felhasználásának alakulását feladatonként a 
3. számú melléklet tartalmazza.  
(5) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését a 4. számú melléklet 
tartalmazza.  
(6) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 3. számú tájékoztató táblában 
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.  
 

4. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint 
fogadja el:  
(1) Az Intézményi működési saját bevételek részletezése az 1/b. számú melléklet tartalmazza.  
(2) Az Önkormányzatok elszámolási bevételeit (állam felé történő elszámolás) az 1/c számú melléklet 
tartalmazza.  
(3) A működési és fenntartási kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet 
tartalmazza.  
(4) A szociális rászorultságtól függő támogatás részletezése a 3.számú melléklet, a működésre 
átadott pénzeszközt 4.számú mellékletnek megfelelően fogadja el.  
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.  
(6) A hosszú lejáratú kötelezettségek teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza. 

5.§ (1) Tartalék felhasználását a 7. számú melléklet tartalmazza.  
(2) Az önkormányzati létszámkeret meghatározását a 8. számú melléklet tartalmazza  
(3) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek kiadásainak részletezése 9. számú melléklet 
tartalmazza.  



(4) A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásainak előirányzatának teljesítését az 1. számú 
melléklet szerint fogadja el.  
(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését szakfeladatonként a 2. számú melléklet 
tartalmazza.  
 

3. Pénzmaradvány, eredmény 
6. § Pátka község Önkormányzatának 2012. évben 89.396 e Ft pénzmaradványa keletkezett, melyből 
a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 0 Ft.  
 

4. Az Önkormányzat vagyona 
7.§ Pátka Község Önkormányzatának éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2012. december 
31. napján 1.228.378 e Ft volt, melynek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.  
 

Záró rendelkezés 
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pátka Község Önkormányzata 2012. évi 
költségvetéséről szóló 1/2012.(II.9.) önkormányzati rendelete, valamint a 9/2013.(III.5.) 
önkormányzati rendelete.  
 
 
 Nagy Dániel  Dosztály Csaba  

        polgármester                     jegyző  
 
Kihirdetési záradék:  
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2013. október 25.  
 
Pátka, 2013. október 25..  
 

        Dosztály Csaba  
jegyző 


