
Monostorpályi Község Önkormányzata  
Képviselő - Testületének  

10/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, 
zárszámadásáról  

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 
155.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. §  (1)  Az önkormányzat a 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 316.455 E  

Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet szerint.  
 
 (2)  Az önkormányzat a 2012. évi zárszámadása kiadási főösszegét 289.026 E Ft  

teljesítéssel  állapítja meg az 1. melléklet szerint.  
 
2. §  Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg jogcímei a jelen rendelet 1. 

melléklete és 1/A. melléklet szerint kerül megállapításra.  
 
3. §  (1)  Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg jogcímei a jelen  

rendelet 1. melléklete szerint, valamint az 1/B. és 1/C. mellékletei szerint kerül 
megállapításra.  

 
 (2)  Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 

létszámait jelen rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg 
intézményenként.  

 
 (3)  A rendelet mellékleteinek tagolása, a mellékletek számai a 2012. évi 

költségvetési rendeletnek megfelelően kerültek kialakításra, így intézményenként és 
feladatonként, valamint jogcímenként, mellékletenként és szakfeladatonként a 2012. évi 
költségvetési rendeletben található címek és mellékletek szerint hagyja jóvá, fogadja a 
Képviselő-Testület az e szerint teljesítéseket:  

a) Az önkormányzat mérlege bevételi forrásonként és kiadási előirányzatonként 
megnevezésű 1. mellékletben,  

b) Önkormányzat bevétele forrásonként megnevezésű 1/A. mellékletben,  
c) Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló – személyi jellegű kiadások és 

munkaadót terhelő járulékok megnevezésű 1/B. mellékletben,  
d) Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló dologi kiadások megnevezésű 

1/C. mellékletben,  



e) Polgármesteri Hivatal mérlege bevételi forrásonként és kiadási 
előirányzatonként megnevezésű I.címben,  

f) 2012. évi költségvetési beszámoló - Polgármesteri Hivatal bevétele forrásonként 
megnevezésű I/A.címben,  

g) Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési beszámoló – személyi jellegű 
kiadások és munkaadót terhelő járulékok megnevezésű I/B.címben,  

h) Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési beszámoló dologi kiadások 
megnevezésű I/C.címben,  

i) Polgármesteri Hivatal kiadása szakfeladatonként 2012.évi teljesítés 
megnevezésű 2. mellékletben,  

j) 2012. évi költségvetési beszámoló – Gondozási Központ mérlege bevételi 
forrásonként és kiadási előirányzatonként megnevezésű II. címben,  

k) 2012. évi költségvetési beszámoló – Gondozási Központ bevétele forrásonként 
2011. évi eredeti / módosított előirányzat / teljesítés megnevezésű II/A. címben,  

l) Gondozási Központ 2012. évi költségvetési beszámoló – személyi jellegű 
kiadások és munkaadót terhelő járulékok megnevezésű II/B. címben,  

m) Gondozási Központ 2012. évi költségvetési beszámoló – dologi kiadások és 
önkormányzat által folyósított ellátások megnevezésű II/C. címben,  

n) Gondozási Központ kiadása szakfeladatonként 2013. évi teljesítés megnevezésű 
3. melléklet,  

o) Az Önkormányzat által folyósított szociális juttatások 
eredeti/mód.előirányzat/teljesítés megnevezésű 4. mellékletben,  

p) Monostorpályi Község Önkormányzata – Az önkormányzat 2012. évi 
felhalmozási bevételei és kiadásai forrásonként és feladatonként megnevezésű 5. 
mellékletben,  

q) Monostorpályi Közég Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló több 
éves kihatással járó kötelezettségek 7. melléklet,  

r) Monostorpályi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámoló – 
Önkormányzat létszámkerete megnevezésű 8. mellékletben,  

s) Az önkormányzat által támogatni kívánt szervezetek, átadott pénzeszközök, 
befizetések, díjak eredeti / módosított előirányzat / teljesítés megnevezésű 9.  
mellékletben,  

t) Vagyonkimutatás megnevezésű 10. mellékletben,  
u) Pénzmaradvány kimutatás és könyvviteli mérleg megnevezésű 11. mellékletben 
meghatározottak szerint.   

 
(4)  Előirányzatokat tartalmazó mellékletként a  

a) Polgármesteri Hivatal kiadása szakfeladatonként 2012.évi eredeti előirányzat 
megnevezésű 2. mellékletet,  

b) Polgármesteri Hivatal kiadása szakfeladatonként 2012.évi módosított előirányzat 
megnevezésű 2. mellékletet,  

c) Gondozási Központ kiadása szakfeladatonként 2012. évi eredeti előirányzat 3. 
mellékletet,  

d) Gondozási Központ kiadása szakfeladatonként 2012. évi módosított előirányzat 
3. mellékletet,  

e) Monostorpályi Község Önkormányzat – Finanszírozási ütemterve 
intézményenként Bevétel és Kiadás 2012. évi eredeti / módosított előirányzat 6. 
mellékletet 
jóváhagyja.   

 



4. §  Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát 27.429 E Ft-tal hagyja jóvá, mely 
tartalmazza a 726 E Ft költségvetési befizetést többlet támogatás miatt, a 11. melléklet 
szerinti részletezéssel.  

 
5. §  A Képviselő-Testület az önkormányzat vagyonának bruttó értékét 390.174 E Ft-ban 

állapítja meg.  
 
6. §  Jelen rendelet a kihirdetése napját követő munkanapon lép hatályba.  
 
 
Szabó József        Juhász Péter  
polgármester        jegyző  
 
 
Jelen rendeletet 2013. április 30.napján kihirdettem.  
 
 
         Juhász Péter  
         jegyző  
  


