
 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének 

végrehajtásáról  

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 

törvény 138.§(1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésének 

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §. 
 

(1) A képviselő-testület a 249/2000. (XII.24.) Kormány rendeletben foglaltak 

szerint a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 1.275.431 ezer 

Ft bevétellel és 1.095.100 ezer Ft kiadással az 1. és 2. számú mellékletben 

foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

2. §. 
 

(1) A fejlesztési és beruházási  kiadások teljesítését 50.675 ezer Ft összegben, 

valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak 

szerint elfogadja. 

 

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 69.688 ezer Ft összegben, 

valamint annak célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak 

szerint elfogadja.  

3. §.  

 

Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4/a, b. számú 

melléklet szerint állapítja meg.  

 

4. §.  

 

Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és 

kiadásainak mérlegeit az 5/a, 5/b, a mellékletekben foglaltak szerint elfogadja. 

       

      5. § 

 

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi 

pénzmaradványát 154.781 ezer Ft-tal jóváhagyja, ebből 13.808 ezer Ft-ot 

tartalékba helyez, felhasználásáról később dönt, 140.973 ezer Ft már szerepel a 



 

 

2012. évi költségvetési rendeletben.  

 

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6.694 ezer Ft. Szabad pénzmaradvány 

148.087 ezer Ft.  

 

6. §. 

 

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. 

évi LXV. törvény 92/A. §-a alapján összeállított és könyvvizsgáló által 

felülvizsgált és záradékolt egyszerűsített beszámolót (egyszerűsített mérleg, 

pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás) a 6-8 sz. melléklet szerint 

hagyja jóvá. Az egyszerűsített beszámoló közzétételéről és az ÁSZ határidőre 

történő tájékoztatásáról a jegyző gondoskodik. 

 

 

7. §. 

 

Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok támogatásait a 9. 

mellékletek tartalmazz 

      8. §. 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő  napon lép hatályba. 

 

 

 

        Dr. Kurunczi Károly                        Dr. Lóránt István 

               polgármester                                                  jegyző  

 

 

Kihirdetve: 2013. május 7.  napján. 

 

 

                                       Dr. Lóránt István 

                                                  jegyző  

 

 


