
 
 
 

 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
8/2013. (IV. 26.)  

önkormányzati rendelete 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

 
 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdései alapján a 2012. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet 
alkotja: 

1. § 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének  
 

a.) bevételi főösszegét 1.116.215. e Ft 
b.) kiadási főösszegét 1.022.989. e Ft 
c.) költségvetési bevételek összegét 1.095.892. e Ft 
d.) költségvetési kiadások összegét 948.314. e Ft 
e.) költségvetési többletét, hiányát 147.578. e Ft 
f.)    a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek 

pénzmaradványát 19.967. e Ft 

 ebből: - működési célú pénzmaradványát: 17.267. e Ft 
  - felhalmozási célú pénzmaradványát: 2.700. e Ft 
 finanszírozási célú műveletek kiadásait: 69.252 e Ft 
 ezen belül: - a működési célú műveletek kiadásait: 0. e Ft 
  - a felhalmozási célú műveletek kiadásait: 69.252. e Ft 

 
teljesítéssel jóváhagyja. 
 
(2) Az önkormányzat (összevont) bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként az 
1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az önkormányzat összevont 2012. évi 
teljesítésének működési mérlegét 2/I. sz. melléklet, felhalmozási mérlegét 2/II. sz. melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
(3) Az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt előirányzatonként a 9. számú 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően; kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként és 
kiemelt előirányzatonként a 9/a. melléklet szerint állapítja meg. 
 
(4) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként és 
célonként részletezve a 3-4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(5) A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését bevételi forrásonként 
és kiemelt előirányzatonként a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg,  
kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 10/a. melléklet 
szerint fogadja el, a Polgármesteri Hivatal 2012. évi teljesítésének működési mérlegét a 10/B; a 
felhalmozási mérlegét a  10/C. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
(6) A Hegyhát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Kollégium (továbbiakban iskola) – mint az önkormányzat intézménye – 2012. évi gazdálkodását a  
11. sz. melléklet szerint fogadja el, kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként és célonként a 
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11/a. melléklet szerint hagyja jóvá. Az iskola 2012. évi teljesítésének működési és 
felhalmozási mérlegeit a 11/B. és 11/C. számú mellékletek szerinti adattartalommal fogadja el. 

 
2. § 

(1) Az önkormányzat kötelezettségeinek 2012. évi alakulását az 5. és 7. számú mellékletek szerint 
fogadja el. 
 
(2) A költségvetési szervek létszámának alakulását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(3) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek alakulását a 8. sz. 
melléklet szerint fogadja el. 
 
(4) Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 13. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 
(5) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben fennálló részesedését a 15. sz. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 
 
(6) Az önkormányzat 2012. évi helyi adó kimutatását a 16. sz. melléklet szerinti adattartalommal 
hagyja jóvá. 
 3. §  
Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.998.716. e Ft-ban állapítja 
meg, amelynek részletezését a 14/A.,14/B., 14/C., és 14/D-E. számú mellékletek tartalmazzák. 
 

4. §  
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített 
vállalkozási maradvány-kimutatást, a független könyvvizsgálói jelentés mellékleteiben foglaltak 
szerint hagyja jóvá. 
 

5. § 
(1) A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 102.674. e Ft összegben 
hagyja jóvá a 12. számú mellékletnek megfelelően. 
(2) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési 
kötelezettségek teljesítését, - a fizetési határidőre tekintettel - biztosítsa, illetve kísérje 
figyelemmel. 
(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2013. évi 
előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
 

6. § 
A képviselő-testület megbízza az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek 
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 
 

7. § 
Ez a rendelet 2013. április 26. napján lép hatályba. 

 
Hőgyész, 2012. április 17. 

   
Botta György  dr. Schutzbach Ferenc 
polgármester   címzetes főjegyző  

 


