Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013.(V.7.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felahatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. f) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bek. c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a
2012. évi költségvetésének végrehajtását
a) 542.371 ezer Ft bevétellel,
b) 637.671 ezer Ft kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és pénzforgalmi
jelentését az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat az önállóan működő költségvetési szerveinek - Csivitelő Óvoda Csór
valamint Mátyás Király Általános Iskola és Könyvtár - bevételeit és kiemelt kiadási
előirányzatának teljesítését címenként 2/a., 2/b. mellékletekben foglaltaknak megfelelően
jóváhagyja.
2. § Az Önkormányzat és szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. melléklet
tartalmazza .
3. § Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegben,
valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 2.265. 880 ezer Ft-ban állapítja meg a 4.
mellékletben foglaltak szerint.
4. § Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, pénzmaradvány kimutatását a 5., és
6. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

6. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti
bontásban és összesítve a 7. mellékletnek megfelelően fogadja el.
7.§ Az Önkormányzat adósságállományát a 2012. december 31-i állapot szerint a 8. melléklet
tartalmazza.
8.§ Az Önkormányzat és szervei záró létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 2012. december 31-i
állapot szerint a 10. mellékletben foglaltakkal fogadja el.
10. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.

11. §. Az Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
13. § A Mátyás Király Általános Iskola és Könyvtár pénzforgalmi mérlegét a 15. mellékletben
foglaltak szerint fogadja el.
14. § A Csivitelő Óvoda Csór pénzforgalmi mérlegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § (1) Ez a rendelet 2013. május 9-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.9.)
önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének módosításáról szóló 5/2012.(IX.10.) önkormányzati rendelet.
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Kihirdetési záradék:
E rendelet 2013. május 7. napján kihirdetésre került.
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