Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
10/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete végrehajtásáról

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról "Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól" szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 63. §-a, valamint 24. §-ában meghatározott
szempontok alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed Sándorfalva Városi Önkormányzatra, valamint az általa létesített
és fenntartott önállóan mőködı és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan
mőködı Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményre, a Sándorfalvi Kulturális
Központra és a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézményre.
A rendeletbe változatlan formában beépítésre kerül a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi Társulás, valamint a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna
Beruházó Társulás 2012. évi gazdálkodásáról szóló határozata.

A költségvetési kiadások és bevételek
2. §.
Az önkormányzat képviselı-testülete az önállóan mőködı és gazdálkodó Polgármesteri
Hivatal a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (továbbiakban: DARKT) és a
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás 2012. évi zárszámadását
Teljesített pénzforgalmi kiadás
Ebbıl:

Teljesített pénzforgalmi bevétel

Ebbıl:

Elızı évben képzett tartalék maradvány:

973.734 eFt
881.333 eFt Önkormányzat
2.756 eFt DARKT
89.645 eFt Sf-Szennyvíz Csat. B. Társ.
1.048.631 eFt

956.212 eFt Önkormányzat
2.826 eFt DARKT
89.593 eFt Sf.-Szennyvíz Csat. B. Társ.

511.671 e Ft
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Záró pénzkészletünk
561.922 e Ft, amit növel korrekciós
tételként
639 e Ft kiegyenlítı, függı, átfutó
elszámolás
-1.762 e Ft csökkent a vállalkozási tevékenység
pénzforgalmi maradványa, valamint csökkent
- 511.671 e Ft elızı évben képzett
tartalék maradványa

Korrekciós tételek utáni helyesbített pénzmaradvány
48.902 e Ft.
A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1.a..sz. melléklet tartalmazza.
3. §.
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a
függı bevételek nélkül a 2.sz. melléklet szerint
1.048.631 e Ft
Ebbıl:
871.324 e Ft Önkormányzat
2.826 e Ft DARKT
89.593 e Ft Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna
Beruházó Társulás
összegben hagyja jóvá. Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı
intézmények bevételeit kiemelt címenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. §.
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi kiadásait címenként a függı kiadások
nélkül, a 3.sz. melléklet szerint

Ebbıl:

973.734 e Ft
881.333 e Ft Önkormányzat
2.756 e Ft DARKT
89.645 e Ft Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna
Beruházó Társulás

összegben fogadja el. Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı
intézmények kiadásait kiemelt címenként szintén az 3. sz. melléklet tartalmazza. Az
önkormányzat mőködési és felhalmozási kiadásai és bevételei alakulását az 1/a. sz. melléklet
tükrözi mérlegszerően.

2

5. §.
A rendelet 2. §-ában megállapított tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
48.902 e Ft.
A normatív állami hozzájárulások és az adóerı-képességgel történı elszámolás után az
önkormányzat pénzmaradványát csökkenti a visszafizetési kötelezettség. Ez az összeg
601 e Ft.
A növelés utáni költségvetési pénzmaradvány:
48.306 e Ft.
Ebbıl kötelezettség vállalással terhelt
43.105 e Ft,

Szabad pénzmaradvány:

Ebbıl:

5.806 e Ft.
5.806 e Ft Önkormányzat
-605 e Ft DARKT
0 e Ft Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna
Beruházó Társulás

A szabad pénzmaradvány levezetését és megoszlását a 8. sz. melléklet tartalmazza
részletesen.
Az önkormányzat 2012. évi feladattal nem terhelt, valamint a mőködési forráshiány feletti
szabad pénzmaradványából tartalékot képez, amit hivatali és intézményi feladatai, ellátására
fordíthat.
Záró rendelkezések
6. §.
1) Az önkormányzatnak a 2012. évi beszámolóját 2013. március 10-ig kellett benyújtani a
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához a pénzügyi információs rendszer
szerkezetének megfelelı formában, valamint elszámolni a költségvetési törvény elıírásai
szerint a normatív állami támogatásokról, az adóerı-képességrıl, valamint a központosított
elıirányzatok felhasználásáról. A beszámoló leadásra került, visszafizetési kötelezettség
keletkezett.
(2) Az Önkormányzat a felügyelete alá tartozó, önállóan mőködı intézményeit a
beszámolójuk elfogadásáról és a pénzmaradványuk jóváhagyásáról hivatala útján értesíti.
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Hatályba lépés
7. §.
Sándorfalva Város Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetési zárszámadását
megállapító rendelete a kihirdetése napján lép hatályba.

Sándorfalva, 2012. április 25.

Kakas Béla
Polgármester

Dr. Kovács Beáta
Jegyzı

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. április 26.

Dr. Kovács Beáta
Jegyzı
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A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez csatolt mellékletek:

1. sz.

2012. évi bevételek és kiadások alakulása

1/a. sz. 2012. évi bevételek és kiadások mérlege
1/b. sz. 2012.évi normatív állami hozzájárulások és normatív részesedéső átengedett
SZJA elszámolása, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított
támogatások és jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körő elszámolás
1/c. sz. az önkormányzati intézmények illetve egyéb kiemelt feladatok önfinanszírozó
képességének alakulása 2012.évben
2. sz.

2012. évi bevételi elıirányzatok alakulása címrend és költségvetési szervenként

3. sz.

2012. évi kiadások alakulása címrend és költségvetési szervenként

3/a. sz. 2012. évi többéves kihatással járó kötelezettségek teljesülésének alakulása
feladatonként és összesen
3/b. sz. 2012. évi céltámogatások elszámolása
3/c. sz. 2012. évrıl áthúzódó fejlesztési feladatok
4. sz.

2012. évi létszám és illetmény alakulásának bemutatása

5. sz.

2012. évi könyvviteli mérleg (vagyonkimutatás) önkormányzati szinten

6. sz.

2012. évi Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

7. sz.

2012. évi pénzforgalom egyeztetése önkormányzati szinten

8. sz.

2012. évi pénzmaradvány kimutatása

9. sz.

2012.évi vállalkozási maradvány kimutatása

10. sz.

2011-2012. évi EU-s pályázatok bemutatása
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