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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2013. (V. 8.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról 
 
 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezések figyelembevételével, Magyarpolány Község Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-
testület) Magyarpolány Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását 
232.761 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja. 

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 5. melléklete 
tartalmazza. 

2. § 

(1) A képviselő-testület a Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége 2012. évi 
költségvetésének végrehajtását 27.627 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja. 

(2) A Körjegyzőség teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 9.a. melléklete 
tartalmazza. 

3. § 

(1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi 
költségvetésének végrehajtását 45.691 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja. 

(2) A Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola teljesített bevételeit forrásonként 
összevontan e rendelet 10. melléklete tartalmazza. 

4. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 217 876 ezer forint 
teljesített kiadással elfogadja. 

(2) Az önkormányzat teljesített kiadásait szakfeladatonként összevontan e rendelet 6. 
melléklete tartalmazza. 

4. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évben teljesített működési, fenntartási 
kiadásait 146.673 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban): 

 - személyi juttatások 13.764  
 - munkaadókat terhelő járulékok  3.151 
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 - dologi kiadások 30.928 
 - ellátottak pénzbeli juttatásai   3.317 
 - egyéb működési célú kiadások 95.513 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évben teljesített felújítási és felhalmozási 
kiadásait összesen 32.907 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban): 

 - beruházások 1.158 
 - felújítások 23.179 
 - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 8.570 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évben teljesített hitel visszafizetési 
kiadásait 38.296 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban): 

 - hitel visszafizetés 38.296 

5. § 

(1) A képviselő-testület Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzőség 2012. évben 
teljesített működési, fenntartási kiadásait 26.895 ezer forinttal a következők szerint 
jóváhagyja (ezer forintban): 

 - személyi juttatások 16.699  
 - munkaadókat terhelő járulékok  4.193 
 - dologi kiadások 6.003 

(2) A képviselő-testület a körjegyzőség 2012. évben teljesített felújítási és felhalmozási 
kiadásait összesen 732 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban): 

 - beruházások 732 

6. § 

  
(1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola. 2012. évben 

teljesített működési, fenntartási kiadásait 45.691 ezer forinttal a következők szerint 
jóváhagyja (ezer forintban): 

 - személyi juttatások 25.958  
 - munkaadókat terhelő járulékok  6.805 
 - dologi kiadások 12.928 

7. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát 78.309 ezer forinttal 
jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban): 

 - tárgyévi pénzmaradvány:    -2.101 
 ebből:  
 tárgyévi pénzmaradvány   13.119 
 költségvetési visszafizetési kötelezettség  -15.220 
 - előző évek pénzmaradvány:   80.410 
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8. § 

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát 27 fő átlagos 
statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 31 fő, az év utolsó napján 
költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja. 

9. § 

(1) Az önkormányzat és intézményeinek összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1. 
melléklete tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat és intézményeinek összevont pénzmaradványának kimutatását e 
rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának bemutatását a 3. 
melléklet tartalmazza. 

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen 
e rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 5. melléklete 
tartalmazza. 

(6) Az önkormányzat kiadásainak szakfeladatonkénti bemutatását e rendelet 6. melléklete 
tartalmazza. 

(7) Az önkormányzat tartalék felhasználásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza 
(8) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak és bevételeinek alakulását a 8. 

melléklet tartalmazza 
(9) Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége bevételeinek és kiadásainak 

alakulását szakfeladatonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 9. 
melléklete tartalmazza. 

(10) Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételeit és kiadásait  
mérlegszerűen e rendelet 10.  melléklete tartalmazza. 

(11) Az önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 11. melléklete 
tartalmazza. 

(12) Az önkormányzat és intézményeinek összevont vagyonkimutatását e rendelet 12. 
melléklete tartalmazza. 

Záró rendelkezések 

10. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Magyarpolány Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének Magyarpolány Község Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési beszámolójáról szóló 4/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelete. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 
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Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz. 

 

Magyarpolány, 2013. május 7.  

 Dobosi Gergely 
 jegyző 
 


