Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2013. (IV. 25.) rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
89. §-ában biztosított jogkörében a 2012.évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1)Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást a 1., 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.199.478.000 Ft bevétellel,
1.163.747.000 Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. számú
mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint

önállóan működő költségvetési szervei

bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését és a kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok alakulását 2., és a
3. , valamint a 3/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervei létszám
alakulását a 3/b. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2. §
A felhalmozási kiadások teljesítését 34 875 ezer forint összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését
az 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. §
Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 9-10. számú melléklet - a mérlegben
valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 2.938.569 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. §
Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 8., és 9/a-g

számú mellékleteknek megfelelően

jóváhagyja.
5.§
Az önkormányzat a 2012. évi közvetett támogatásokat a 11. számú mellékletben foglaltak szerint tudomásul
veszi.
6. §
Az önkormányzat 2011.évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített
pénzmaradvány-kimutatását a könyvvizsgálói jelentés mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

7. §
A Képviselő-testület a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.
8. §
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet
45/A. §. (2) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. §. (4) bekezdésének
megfelelően kell letétbe helyezni.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Dömsödi Nagyközség Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. április 25-én.
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