
Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

 Tápiószele Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a
Tápiószele Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi
költségvetésének  végrehajtásáról szóló beszámolót
                                1 152 244 ezer forint teljesített bevétellel,

   1 183 190 ezer forint teljesített kiadással,
    -   27 429 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve az 1. számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el a Képviselő-testület.

(3) Az Önkormányzat és intézményei kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat –
feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak, illetve a mellékletben
összesítetteknek megfelelően fogadja el a Képviselő-testület.

(4) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 3. számú melléklet
tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a z 5. számú melléklet
tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit
célok szerint évenkénti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási mérlegét a 8. számú melléklet
tartalmazza.



(10) Az Önkormányzat 2012. évi beruházási, felújítási, előirányzatát és annak
teljesítését a 9. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az  Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának alakulását a 10. számú melléklet
tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2012. évi Európai Uniós támogatásból finanszírozott
projekteinek alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai adatait a 12. számú melléklet
tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. számú melléklet mutatja be.

2. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tápiószele, 2013. április 24.

                                   K o v á c s Ferenc                                  T ó t h Julianna
                                     polgármester                                                  jegyző

Záradék:

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Tápiószele, 2013. április 30.

                                  T ó t h Julianna
                                     jegyző


