
 

 
 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 

 

 

 

7/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete  

 

az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2012. évi zárszámadásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról 

 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

Záradék: Ez a rendelet kifüggesztésre kerül a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 
Felcsúti Székhelyének hirdetőtábláján 2013. április 30. napjától 2013. május 9.napjáig 

 

 

 

 

Felcsút, 2013.  

 

Dr. Sisa András 
         jegyző 



Felcsút Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

7/2013.(IV. 29.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2012. évi zárszámadásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról 
 
 

Felcsút Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el: 

 
1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 

a) költségvetési bevételi főösszegét 524. 437 e Ft-ban 

b) költségvetési kiadási főösszegét 372. 632 e Ft-ban 

c) pénzmaradványát   152. 678 e Ft-ban 

hagyja jóvá. 

 

2.§ A Képviselő-testület Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek 
Körjegyzősége 

d) költségvetési bevételi főösszegét 97. 092 e Ft-ban 

e) költségvetési kiadási főösszegét 90. 773 e Ft-ban 

f) pénzmaradványát   6. 319 e Ft-ban 

hagyja jóvá. 

 

3.§ A Képviselő-testület a Kastély Óvoda 

g) költségvetési bevételi főösszegét 64. 814 e Ft-ban 

h) költségvetési kiadási főösszegét 64. 605 e Ft-ban 

i) pénzmaradványát   209 e Ft-ban 

hagyja jóvá. 

 

4.§ A Képviselő-testület az Endresz György Általános Iskola 

j) költségvetési bevételi főösszegét 85. 341 e Ft-ban 

k) költségvetési kiadási főösszegét 83. 191 e Ft-ban 

l) pénzmaradványát   2. 150 e Ft-ban 

hagyja jóvá. 



5.§ (1) Az 1.-4. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt 
előirányzatonkénti megbontását a rendelet 1, 17, 23, 31. melléklete tartalmazza. 

(2) Az 1.-4. §-ban megállapított bevételek és kiadások szakfeladatonkénti bontását, a 
támogatásokat a rendelet 2, 18, 24, 32. melléklete tartalmazza. 

(3) A bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét a rendelet 3, 19, 25, 33. 
melléklete tartalmazza. 

(4) Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat és átengedett központi adókat jogcímenként 
a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

(5) A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - a 
rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

(6) Az Önkormányzat és intézményei által elvégzett felhalmozási (fejlesztési, felújítás) 
kiadásokat a rendelet 6. és 7, 26, 34. melléklete tartalmazza. 

(7) Az önkormányzat,az intézmények valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. 
melléklete tartalmazza. 

(8) A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 9. melléklete, a pénzforgalmi egyeztetést 
a rendelet 10, 20, 27, 35. melléklete, a könyvviteli mérleget a rendelet 12, 22, 29, 37. 
melléklete, az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket a rendelet 16. melléklete 
tartalmazza. 

(9) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza. 
 
6.§ Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett költségvetési 
pénzmaradvány a 11, 21, 28, 36. mellékletben foglaltaknak megfelelően kerülnek 
meghatározásra. 

 

7.§ Az önkormányzat és intézményei pénzügyi nyilvántartásának alapján 2012. december 31-i 
fordulónappal elkészített vagyonkimutatást a rendelet 13, 30, 38. melléklete tartalmazza, a 
részesedések állományát a rendelet 14. melléklete tartalmazza. 

 
8.§ A rendelet a 2013. április 30-án lép hatályba. 
 
  
 

   Mészáros Lőrinc       Dr. Sisa András 
   polgármester                  jegyző 
 
 
Záradék: 
 

Ez a rendelet 2013. április 30-én kihirdetésre kerül a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 
Felcsúti Székhelyének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 
 
Felcsút, 2013. április 24. 

Dr. Sisa András 
           jegyző   


