Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2013. (IV.25.) számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bakonybánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §. Bakonybánk Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 15/2012.
(VIII.28.) önkormányzati rendelet végrehajtását:
61 027 E Ft bevétellel
54 882 E Ft kiadással
6 145 E Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati
szinten, az 1. és 1/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét az 2 és 2/a. számú melléklet szerint fogadja el.
2. § Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és 4. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
3.§ A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 5. számú
melléklet szerint.
4.§ A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és
címenkénti alakulását a 6. számú melléklet szerint.
5.§ Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
6.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet
szerint.
7.§ A céljellegű támogatások felhasználását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8.§ Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a,
11/1.....11/1g., 11/1h., 11/1i.. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az
egyszerűsített eredmény-kimutatást a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékletekben
foglaltak szerint hagyja jóvá.

10.§ Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 13, 14. számú
mellékletben foglaltak szerint 111 063 E Ft-ban állapítja meg.
11.§ A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15-ös mellékletben
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
12.§ Az önkormányzat 2012 évi normatív hozzájárulásának alakulását a 16-os melléklet
tartalmazza tájékozató jelleggel.
13.§ Az önkormányzat 2012 évi helyi adó bevételének alakulását illetve a szociális
támogatásáról tájékoztatást a 17-es mellékelt ad.
14.§ Az önkormányzat követelés állományváltozásának alakulásáról tájékoztatást a 18-as
melléklet ad.
15.§ Az önkormányzat beruházásainak állományváltozásáról a 19-es melléklet ad
tájékoztatást.
16.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bakonybánk, 2013. Április 25.
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