
Önkormányzat képviselőtestületének 12/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Drávaszabolcs  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  alaptörvény  32.  cikk    (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések
1.  § A  rendelet  hatálya  kiterjed  az  önkormányzatra,  valamint  az  önkormányzat  költségvetési

szerveire.
2.  §  A  címrendet  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló  6/2012.(III.  7.)

önkormányzati rendelet határozza meg. 

2. Drávaszabolcs Önkormányzata összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselőtestület  az önkormányzat önkormányzati  szinten összesített,  teljesített  2012.
évi

a) kiadási főösszegét  237.571  ezer forintban,
b) bevételi főösszegét  270.399  ezer forintban

        állapítja meg. 

4. § Az Önkormányzat összesített 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat
szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási
cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 

5. § Az Önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. 

6. § Az Önkormányzat összesített 2012. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási
célonként a 3. melléklet rögzíti. 

7.  §  Az  Önkormányzat  összesített  2012.  évi  felhalmozási  kiadási  előirányzatait  és  azok
teljesítését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza. 

A költségvetésben többlet van
8. §  (1) Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó –  finanszírozási célú műveletek és az előző

évek  pénzmaradványa  nélküli  –  összesített,  teljesített  költségvetési  bevétele  237.427  ezer  Ft,
kiadása 2236.837 ezer Ft. Az összesített  költségvetésben a  teljesítés  alapján  adódó  többlet  590
ezer Ft. 

9. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – teljesített létszámelőirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.  átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  53 fő,
b.  az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 53 fő

3. Egyéb rendelkezések
10. § Az önkormányzat mérlegkimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § 2012. évi pénzeszközváltozást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá
12.§ Az önkormányzat adósságának állományát a lejárat szerint, valamint a Stabilitási

tv. 3. §   



        a szerint adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá

14.  §  Az  önkormányzat  tulajdonában  álló  gazdálkodó  szervezetek  működéséből
származó   
         kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

15.  § A  többéves  kihatással  járó  döntések  számszerűsítését  évenkénti  bontásban  és
összesítve,
         a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.  §  A  közvetett  támogatásokat  –  így  különösen  adóelengedéseket,
adókedvezményeket –
         tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projek   
         tek kiadásait, valamint az önkormányzat a projektekhez történő hozzájárulásait a

12.
         melléklet tartalmazza.

            4. Drávaszabolcs Községi Önkormányzat  2012.  évi  saját  költségvetésének
teljesítése

18. § A képviselőtestület a(z) Drávaszabolcs Községi Önkormányzat 2012. évi
a) kiadási főösszegét 171.146 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 197.229 ezer forintban

        állapítja meg.
19. §  Drávaszabolcs Községi Önkormányzat  2012. évi teljesített – továbbá eredeti,

módosított  előirányzat  szerinti  –  költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti,  valamint
ezen  belül  működési  és  felhalmozási  cél  szerinti  részletezését  az  13.  melléklet
tartalmazza

20.  §    Drávaszabolcs  Községi  Önkormányzata      2012.  évi  kiemelt  kiadási
előirányzatokat  és  azok  teljesítését működési  és  felhalmozási  cél  szerinti  bontásban  a
14. melléklet tartalmazza.

21.  §  (1) A  képviselőtestület  a   Drávaszabolcs Községi Önkormányzat  2012.  évre
összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített  létszámelőirányzatát az alábbiak
szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

5. A Drávaszabolcsi Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének teljesítése

22. § A képviselőtestület a Drávaszabolcsi Körjegyzőség 2012. évi
a) kiadási főösszegét 25.994 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 27.115 ezer forintban

        állapítja meg.



23. § A Körjegyzőség 2012.  évi  teljesített –  továbbá eredeti, módosított  előirányzat
szerinti  –  költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti,  valamint  ezen  belül  működési  és
felhalmozási  cél  szerinti  részletezését,  2012.  évi  kiadási  előirányzatokat  és  azok
teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

24.  §  (1)  A  képviselőtestület  a  Körjegyzőség    2012.  évre  összesített  –
közfoglalkoztatottak nélküli  –  teljesített  létszámelőirányzatát  az  alábbiak  szerint
hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

a.  az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő

6. A Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola 
2012. évi költségvetésének teljesítése

25. § A képviselőtestület a Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola  2012.
évi

a) kiadási főösszegét 58.306 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 61.842 ezer forintban

       állapítja meg.
26.  §  A  Körzeti  Általános  Iskola  2012.  évi  teljesített  –  továbbá  eredeti,

módosított  előirányzat  szerinti  –  költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti,
valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, 2012.
évi kiadási előirányzatokat és azok  teljesítését működési és  felhalmozási cél
szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

27.  §  (1)  A  képviselőtestület  a  Körzeti  Általános  Iskola  2012.  évre
összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámelőirányzatát az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

7.  A  Drávaszabolcsi  Óvoda  és  Konyha  2012.  évi  költségvetésének
teljesítése

28. § A képviselőtestület a Drávaszabolcsi Óvoda és Konyha   2012. évi
a) kiadási főösszegét 45.818 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 46.003 ezer forintban

       állapítja meg.
29.  §  Az  Óvoda  és  Konyha  2012.  évi  teljesített  –  továbbá  eredeti,

módosított  előirányzat  szerinti  –  költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti,
valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, 2012.
évi kiadási előirányzatokat és azok  teljesítését működési és  felhalmozási cél
szerinti bontásban a 17. és 17/a melléklet tartalmazza.

30.  §  (1)  A  képviselőtestület  a  Drávaszabolcsi Óvoda  és Konyha  2012.
évre  összesített  –  közfoglalkoztatottak  nélküli  –  teljesített  létszám
előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,



b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

        8.  A Drávamenti Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás 2012. évi
költségvetésének teljesítése

31.  §  A  Társulás  2012.  évi  teljesített  –  továbbá  eredeti,  módosított
előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen
belül  működési  és  felhalmozási  cél  szerinti  részletezését,  2012.  évi  kiadási
előirányzatokat  és  azok  teljesítését  működési  és  felhalmozási  cél  szerinti
bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
A Képviselőtestület a rendeletet 2013. december 23i ülésén fogadta el.

                     Baráth Attiláné                                                Kalmárné Dömsödi Ivett
                       polgármester                                                              aljegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésre került: 2013. december 30.

                                                                                              Kalmárné Dömsödi Ivett
                                                                      aljegyző 
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