
 
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2013 (IV.30.) KT SZ. RENDELETE 

Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 
Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX .törvény 41. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat 
rendeli el:  

1. § 
 

(1) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének végrehajtását 
491.626 e Ft költségvetési bevétellel 
15.000 e Ft finanszírozási bevétellel 
506.626 e Ft bevételi főösszeggel 
425.122 e Ft költségvetési kiadással 
45.111 e Ft finanszírozási kiadással 
470.233 e Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá. 

    
(2) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete az Önkormányzat bevételeinek 

teljesítését az 1. sz., 2. sz.. mellékletek szerint fogadja el. 
 
(3)  Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete Önkormányzat kiadásainak teljesítését 

az 1. sz., 3. sz. mellékletek szerint fogadja el. 
 

2. §. 
 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete az Önkormányzat beruházási és felújítási 
kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

3. §. 
 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete az Önkormányzat pénzeszköz átadások 
előirányzatának teljesítését a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

4. §. 
 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete az Önkormányzat létszám-előirányzat 
teljesítését az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

5. §. 
 
(1) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7 számú melléklet tartalmazza. 
(2) Az Önkormányzat 2012. évben nyújtott közvetett támogatás a 8 számú melléklet 

tartalmazza. 
 



6. §. 
 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő–testülete az Önkormányzat és intézményei 2012. évi 
32.238 e Ft helyesbített pénzmaradványát a sz. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. 
Eszerint az önkormányzat helyesbített pénzmaradványát növeli az intézményeitől elvont 
pénzmaradvánnyal, mely 3.970 e Ft. A módosított pénzmaradvány összege 36.208 ezer Ft. 
Pénzmaradvány elszámolását a 9., a pénzeszköz változásokat a 10. számú melléklet 
tartalmazza. 
  

7. § 
 
A zárszámadási rendelet 11., 12., 13. számú mellékletei tartalmazzák az Önkormányzat 2012. 
évi egyszerűsített beszámolóját, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadással egyidejűleg 
elfogad. A beszámoló magában foglalja az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, 
pénzforgalmi jelentését és pénzmaradvány-kimutatását. 

 
8. § 

 
 
(1) Fülöp Község Önkormányzat összevont mérlegét az egyszerűsített beszámoló, a 14. számú 
melléklet tartalmazza. 
 

9.§. 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 

Hutóczki Péter                                   Dr. Szombati Csaba 
  polgármester jegyző 
 
A rendelt kihirdetve. 
 
Fülöp, 2013. április 30. 
 
        Dr. Szombati Csaba 
        jegyző 


