
Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2013.(V.31.) rendelete 

 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
 
 

Pázmándfalu Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazások 
alapján eljárva a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 

1. §. 

A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 

235.706 ezer Ft bevétellel 
216.985 ezer Ft kiadással 

jóváhagyja az 1.-2.sz. melléklet alapján.  
 

2. §. 
A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és címenként – ezen belül a kiemelt 
kiadások – feladatonként – részletezve a 1. és 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja 
el.  
 

3.§. 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét a 3.sz 
mellékletben míg a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét a 4. sz. melléklet 
szerint fogadja el. 
   
(2) A működési célú bevételek és kiadások alakulását az 5. sz. melléklet, míg a felhalmozási célú 
bevételek és kiadások alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 

4.§. 
(1) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 
alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 8. sz. melléklet tartalmazza. 
 

5. §. 
Az Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. sz. melléklet szerint 
fogadja el. 
 

6. §. 
Az Önkormányzat 2012. évben céljelleggel nyújtott támogatásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza. 
 

7.§. 
Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 11. sz. melléklet tartalmazza. 
 

8.§. 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési maradványát 15.592 eFt összegben a 
13. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 



 
9.§. 

Az Önkormányzat létszámkimutatását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 
 

10.§. 
Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a részletezett mérlegadatok alapján 
a 15. sz. melléklet tartalmazza. 
 

11.§. 
A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 19. sz. melléklet szerint fogadja el. 

 
12.§. 

Záró rendelkezések 
 
(1) A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a 2/2012.(III.06.) sz. és a 2/2013.(V.30.) sz. 
önkormányzati rendelet. 
 
Kelt: Pázmándfalu, 2013. május 22. 
 
 
 
 Nagy Imre Gusztáv                  Dr. Németh Balázs 
    polgármester                                                jegyző  
             
 
 
Kihirdetési záradék 
 
 
Jelen rendeletet Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a 2013. május 22-én 
tartott ülésen alkotta meg.  
 
Kihirdetve:  
  2013. május 31. 

Dr Németh Balázs                    
        jegyző 

 


