Bag Nagyközség Önkormányzatának
4/2013. (IV. 25.) számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 82 §-ában meghatározott jogkörében: eljárva a 2012. évi költségvetési
zárszámadásáról a következő rendeltet alkotja.
1.§
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 1 – 13. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
1 264 503 e Ft
1 214 369 e Ft
49 022 e Ft

teljesített bevétellel
teljesített kiadással
módosított pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai
előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz és immateriális javak alakulását a 3.
számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
3.§
(1) A. 4. számú melléklet a vagyoni kimutatás szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegkimutatást a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
az 5/a, és 5/b számú melléklet szerint fogadja el

4.§
(1) Szociális ellátottak kimutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
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(2) 8. számú melléklet a helyi adóbevételek előírásának, befizetéseinek, hátralékának és
túlfizetésének alakulását e szerint hagyja jóvá.
5.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 9/a, 9/b, 9/c, számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a pénzmaradványát a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja
jóvá.
(3) Adósság állománykapcsolatos mutatók 11. sz melléklet szerint.
(4) Vagyoni helyzetet tükröző mutatatók a 12. sz melléklet tartalmazza
(5). 13. számú melléklet EU projekt kimutatás szerint hagyja jóvá
(6) 14. sz melléklet a leltárakat tartalmazza
6.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bag, 2013. április 25.

Tóth Gábor
polgármester
Kihirdetve:
2013. április 26.

Beke Andrea
jegyző

