
Rimóc Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

5/2013. (V.03.) rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Rimóc  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló,  2011  évi  CXCV
törvény 91. §-ában biztosított  jogkörében a 2012. évi költségvetési zárszámadásról  a következőket
rendeli el:

1. §.

(1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 
 

                                             349.789 ezer Ft bevétellel,
                                             303.998 ezer Ft kiadással
jóváhagyja.

(2)  Rimóc  Község  Önkormányzatának  és  költségvetési  szerveinek  bevételeit  forrásonként  és  a
kiadásokat  –  ezen  belül  a  kiemelt  kiadásokat  –  feladatonként  részletezve  a  2.,  8.,  11  számú
mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

(1) A felhalmozási kiadások teljesítését 85.816 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti
részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Beruházási kiadásokat 85.816 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A felhalmozási célú kamat összegét 1.135 ezer Ft-ban jóváhagyja

 
3. §.

(1) Rimóc Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési zárszámadását a 7.
     8., 9.,  sz. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Gondozási Központ 2012. évi költségvetési  zárszámadását a  10., 11., 12. sz.  mellékletek
     szerint elfogadja.

4. §

Az  önkormányzat  a  2012.  december  31-ei  állapot  szerinti  vagyonát  a  4.  számú  melléklet   -  a
mérlegben valamint a vagyon-leltárban szereplő adatok alapján 1.609.488 ezer Ft-ban állapítja meg. 

5. §

Rimóc  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  mérlegét  289  ezer  forint  bevétellel  és  279  ezer  forint
kiadással tudomásul veszi.



6. §.

Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát

- Rimóc Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal              +              34 ezer  Ft 
- Gondozási Központ  +             423 ezer Ft.
- Rimóc Község Önkormányzata +        45.791 ezer Ft

összesen:  46.248 ezer  Ft-ban  –  a  2.,  8.,  11.,  sz.  mellékletek  szerint  -   jóváhagyja  azzal,  hogy a
pénzmaradvány felülvizsgálatra szorul. A tényleges pénzmaradvány az önkormányzat és intézményei
működési és felhalmozási kötelezettség vállalását csökkenti.

7. §.

Rimóc Község Önkormányzatának 2012. évi összevont egyszerűsített mérlegét a 16. számú., az  
egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 17. számú,  egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 18. 
számú  mellékletnek megfelelően fogadja el.

8.. §.

Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B §. (1) 
bekezdésének, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
113. §-ának megfelelően kell közzétenni.

9. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rimóc, 2013. április 25.

         Beszkid Andor                        dr. Verbói Mária
          polgármester                                                                               jegyző

Kihirdetve. 2013. május 3.

Dr. Verbói Mária
       jegyző


