
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében
meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  könyvvizsgáló,  az  Önkormányzati  Érdekegyeztető  Tanács,  a
Képviselő-testület  Ügyrendi  és  Humánpolitikai  Bizottsága,  Pénzügyi,  Költségvetési,  Gazdasági  és
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti tagolásban az 1. és 1/a, 1/b, 1/c számú
mellékletében foglaltaknak megfelelően

    9.000.227 EFt eredeti előirányzattal,
    9.546.011 EFt módosított előirányzattal,
    7.536.064 EFt bevétel teljesítéssel,
    7.193.083 EFt kiadás teljesítéssel 

           jóváhagyja.
A megelőző év tényadatait a 11. sz. melléklet tartalmazza.

2. §
Kiskunhalas  Város  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2012.  évi  közzéteendő  Egyszerűsített  éves
beszámolóját a 10. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, továbbá az önkormányzat
által  irányított  költségvetési  szervek költségvetési  mérlegét  az 1.  számú melléklet  szerint  jóváhagyja.  Az
önkormányzat, a polgármesteri hivatal, továbbá az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012.
évi költségvetését, költségvetési bevételi kiemelt előirányzatonként, a költségvetési kiadásokat előirányzat-
csoportonként, valamint kiemelt előirányzatonként a 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
jóváhagyja.  A  tárgy  évi  létszám  előirányzatot  költségvetési  szervenként  a  3/a  számú  melléklet  szerint
jóváhagyja.

4. §
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként és felhalmozási
kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet szerint, az intézményi felhalmozási kiadásainak teljesítését a
4/a. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. §
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat ás intézményei 2012. december 31-i állapot szerinti
vagyonát az 5. melléklet szerinti összevont mérlegadatok alapján 25.617.866 EFt-ban állapítja meg.  

6. §
Kiskunhalas  Város Önkormányzata 2012.  évi  lakosságnak nyújtott  támogatásait,  szociális,  rászorultsági
jellegű ellátásai kiadásait az 5/a. számú mellékletben mutatja be. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2012.
évi pénzeszköz átadásait és támogatásértékű kiadásait az 5/b számú mellékletben mutatja be. 

7. §
Kiskunhalas Város Önkormányzatának és Intézményeinek vagyonát forgalomképesség szerinti bontásban a
6. számú melléklet mutatja be. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi közvetett támogatásait a 7.
számú melléklet tartalmazza. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi Uniós forrásból megvalósuló
beruházásait a 8. számú melléklet szerint tartalmazza. Kiskunhalas Város Önkormányzata ás Intézményei
2012. évi tárgyi eszköz állományának alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

8. §
Az Önkormányzat 2012. évi helyesbített pénzmaradványa – 75 434 eFt, az elszámolások alapján módosított
pénzmaradvány – 75 441 eFt.   Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.  89. §. (5) bekezdésében
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foglaltak  alapján  az  önkormányzat  hivatalának és  intézményeinek pénzmaradványát  az  előterjesztés  12.
számú melléklete  szerint  hagyja  jóvá a  Képviselő-testület.  A feladattal  terhelt  előirányzat  maradványok
összegei beépülnek a 2013. évi költségvetésbe, a jóváhagyottak szerint növelve, illetve csökkentve a 2013. évi
előirányzatot.  A feladattal terhelt  2012. évi pénzmaradványra a 2013. évi költségvetés céltartaléka nyújt
fedezetet.  A  jóváhagyott  előirányzatot  meghaladó  teljesítés  fegyelmi  felelőssége  az  intézményvezetőé,
fedezete az intézmény költségvetése.

9. §
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásait a 13. számú melléklet, állami
támogatásainak  elszámolását  a  13/1.  melléklet  szerint  hagyja  jóvá.  Az  önkormányzat  által  irányított
költségvetési szervek forrásösszetételét a 14. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat egyéb tartós
részesedéseit  a  15.  számú  melléklet  mutatja  be.  Az  önkormányzat  többéves  kihatással  járó  döntéseinek
számszerűsítését, évenkénti ütemezését a rendelet 16/1., 16/2. és 16/3.számú mellékletei részletezik. 
Az önkormányzat és intézményei 2012. évi vagyonát intézményenként a 17. számú melléklet mutatja be.  
Az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzforgalmát a 18. számú melléklet mutatja be.
Az önkormányzat és intézményei 2012. évi előirányzatainak egyeztetését a 19. számú melléklet mutatja be.

10. §
A Stabilitási  törvény  3.§-a szerinti  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  és  kezességvállalásokból  fennálló
kötelezettsége Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évben nem keletkezett.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök
nincsenek.
Kiskunhalas  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  álló  gazdálkodó  szervezetek  működéséből  az
önkormányzatnak 2012. évben kötelezettsége nem származott.

11.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Kiskunhalas. 2013. április 25.

                   Gyovai István                                      Dr. Ferenczi Mária 
                            Polgármester                                                                        Jegyző 

Záradék: 

A rendelet 2013. április 26-án kihirdetésre került.

Dr. Ferenczi Mária                                                       
        Jegyző
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