
Szihalom Község Önkormányzat  
10/2013. (IV. 25.) sz. RENDELETE 

az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 
 

Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv., az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. r. 
alapján, valamint az államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet figyelembe vételével az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

A RENDELET HATÁLYA 
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, bizottságaira, a 

Polgármesteri Hivatalra, intézményeire terjed ki. 
 
2. § Szihalom Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2012. évi 

gazdálkodási beszámolóját az alábbiak szerint fogadta el: 
 

455.231. 000.- Forint 
azaz: Négyszázötvenötmillió-kettőszázharmincegyezer forint 

bevétellel, 
ezen belül: 
- a működési célú bevételt    358.640.000 Ft-ban 

ebből: 
 - intézményi működési bevétel    43.108.000 Ft-ban 
 - sajátos működési bevétel   102.660.000 Ft-ban 
 - önk. költségvetési támogatása  165.826.000 Ft-ban 
 - pénzeszköz átvétel működésre      1.274.000 Ft-ban 
 - támogatás értékű működési bevétel    36.723.000 Ft-ban 
 - működési kölcsön visszatérülése         275.000 Ft-ban 
 - pénzforgalom nélküli bevétel      8.009.000 Ft-ban 
 - előző évi visszatérülések       2.065.000 Ft-ban 

 - passzív átfutó, függő tételek     -3.510.000 Ft-ban 
 - rövid lejáratú hitel törlesztés      2.210.000 Ft-ban 

 
- a felhalmozási célú bevételt      96.591.000 Ft-ban 
     ebből: 
 - felhalmozási és tőkejellegű bevétel       8.322.000 Ft-ban 
 - pénzügyi befektetések bevételei          140.000 Ft-ban 
 - felhalmozási célú támogatás értékű bevétel   42.064.000 Ft-ban 
 - kölcsön visszatérülése             67.000 Ft-ban 
 - önkormányzat sajátos felhalmozási bevétel        0 Ft-ban 
 - felhalmozási célú költségvetési támogatás    21.507.000 Ft-ban 
 - felhalmozási célú hitel                      0 Ft-ban 
 - felhalmozási célú pénzmaradvány    24.491.000 Ft-ban 
 
és 
 

421. 955. 000.- forint 
azaz Négyszázhuszonegymillió-kilencszázötvenötezer forint 

 



kiadással, 
ezen belül: 
-   a működési célú kiadást    340.530.000 Ft-ban 
     ebből: 
 - a személyi juttatások   124.449.000 Ft-ban 
 - a munkaadókat terhelő járulék    30.738.000 Ft-ban 
 - a dologi kiadások    100.183.000 Ft-ban 
 - támogatás értékű működési kiadás      2.105.000 Ft-ban 
 - pénzeszköz átadás        1.746.000 Ft-ban 
 - társadalom és szociálpolitikai juttatás   40.012.000 Ft-ban 
 - hitelvisszafizetés      37.339.000 Ft-ban 

- aktív átfutó, függő tételek          723.000 Ft-ban 
- kölcsönnyújtás        3.235.000 Ft-ban 

 
-   a felhalmozási célú kiadást   81.425.000 Ft-ban 
     ebből: 
 - felújításra       21.094.000 Ft-ban 
 - beruházásra       60.331.000 Ft-ban 
 - felhalmozási célú pénzeszköz átadás                   0 Ft-ban 
 - felhalmozási célú támogatásértékű átadás                   0 Ft-ban 
 - felhalmozási kölcsön nyújtása                    0 Ft-ban 
 - felhalmozási célú hitel visszafizetése                   0 Ft-ban 
 
3. § 
(1) Az Önkormányzat gazdasági beszámolójának fejezet és címrendjét az 1.- 2. sz. melléklet 

tartalmazza. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott melléklet magába foglalja a bevételi és kiadási 

főösszeg fejezetek, címek, alcímek, jogcímek, előirányzati csoportok és kiemelt 
előirányzatok szerinti megoszlását. 

(3) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
(4) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
(5) A 2012. évi felhalmozási kiadások alakulását az 5. sz. melléklet mutatja be. 
(6) A 2012. évi pénzmaradvány-elszámolást a 6. sz. melléklet mutatja be. 
(7) A 2012. évi többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 7. sz. melléklet 

mutatja be. 
(8) A 2012. évi adósságállományt a 8. sz. melléklet mutatja be. 
(9) A 2012. évi közvetett támogatásokat a 9. sz. melléklet mutatja be. 
(10) A 2012. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 10. sz. 

melléklet tartalmazza 
(11) Az önkormányzat Éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 11. sz. melléklet 

tartalmazza. 
 
4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről helyben szokásos módon a 

jegyző gondoskodik. 
 
 Bóta József Sándor sk.   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet sk. 
 Polgármester      jegyző 
 
KIHIRDETÉS NAPJA: 2013. ÁPRILIS 25. 10.00 ÓRA 


