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Újszász Városi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§. 1. pontjában biztosított
jogkörére, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírása alapján a 2012. évi
költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§

(1)

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletekben
foglaltaknak megfelelően
ezen belül:

1.576.221,0 eFt bevétellel,
1.481.028,0 eFt működési bevétellel,
95.193,0 eFt felhalmozási bevétellel,

ezen belül:

1.576.275,0 eFt kiadással,
1.477.624,0 eFt működési kiadással,
98.651,0 eFt felhalmozási kiadással,

a létszámkeretét 297 fő
jóváhagyja.
(2)

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési hiányt a
tartalékból fedezte.

(3)

A helyi önkormányzat, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó,
valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek bevételi és kiadási
előirányzat teljesítését címenként a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.§

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban, az
adósságátvállalás mértékének figyelmen kívül hagyásával az 4. számú melléklet
szerint fogadja el.

3.§

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú melléklet
szerint fogadja el.
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4.§

Az önkormányzat által átvállalt és felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és
eszközök szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

5.§

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Európai
Uniós projektjeit a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

6.§

(1)

A felújítási kiadások teljesítését 8.516,0 eFt főösszegben, valamint annak
célonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2)

A beruházási kiadások teljesítését 22.164,0 eFt főösszegben, annak feladatonkénti
részletezését a 9. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7.§

A civil szervezetek támogatása kiadásának teljesítését 10.000,0 eFt összegben, a
10. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8.§

Az önkormányzat és intézményei költségvetési pénzmaradványának összegét
11.531,0 eFt összegben, a vállalkozási tevékenységét 4.414,0 eFt összegben, a 11.
számú melléklet szerint fogadja el. Egyben kijelenti, hogy az önállóan működő és
gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények kötelesek befizetni az
Önkormányzat számlájára a 2011. évi többlettámogatást. A vállalkozási
tevékenység pénzmaradványa 2013. évben csak a vállalkozási tevékenység
finanszírozására használható fel, az intézmények pénzmaradványa a 2013. évi
költségvetést finanszírozza.

9.§

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeit, - az adósságátvállalási mérték figyelmen kívül hagyásával - a 12.
számú melléklet szerint fogadja el.

10.§ (1)

Újszász Városi Önkormányzat 2012. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13.
számú melléklet szerint, 43.861.891,0 eFt-ban állapítja meg.

(2)

Az ingatlanok bruttó értékének vagyonkataszteri adata 4.781.722,0 eFt, amely
megegyezik a beszámolóban szereplő, számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanok
bruttó érték adatával.

11.§

A Képviselő-testület a 2012. évi könyvvizsgálói jelentést, az önkormányzat
egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített
pénzmaradvány-kimutatását, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a
14.,15.,16., 17. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

12.§

Az önkormányzat pénzeszköz változását a 18. számú melléklet szerint fogadja el.

13.§

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat azon
fejlesztési céljait, melyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése lett volna
szükséges 2012. évben, a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§

Újszász Város Önkormányzata az Ötv. 92/A.§. (2) bekezdése alapján 2012. évben
még könyvvizsgálatra kötelezett.
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15.§ (1)
(2)

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Molnár Péter
Polgármester

Udud Róza
Jegyző

