Vácszentlászló Község Önkormányzata
Képviselő-testülp!ének
5t2013.(rv. .l8..)
önkormányzatí rendelete
Vácszentlászló Község Önkormányzata2lt2.évi gazdálkodásáról valamint a pénzmaradvány
felosztásáról
Vácszentlászló Község Önkormrányzat Képviselő-testiilete az áttamhántartásról szőtó 20Il. évi CXCX
tv. 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapjánazalábbirendeletet alkotja:
1.§

Vácszentlászló Község Önkormányzata(továbbiakban: Önkormányzat) a2012.évi bevételi terv

teljesítésétaz l.sz. mellékletbenrészletezettek szerint 450.633 eFt-ban, az
intezményfinanszirozás összegét 146.937 e Ft fogadja el, mely bevétel tartalmazzaa
csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkorm ányzati Trársulás bevételétis.
2.§

WZS

(t) AzÖnkormányzata20I2. évi kiadását

434.582e Ft-ban, migazintézményfinanszírzost
146.937 e Ft-ban hagyja jőváa2.sz. mellékletben részletezettek szerint, mely kiadás tartalmazza
a WZS Csatoma Beruhrázási és Üzemeltetési ÖnkormányzatiTársulás 228.gu e Ft-os kiadását
is.
(2)

Az (1) bekezdésben írt kiadásokon belül

a működési és folyó kiadás 185.074 e Ft.

(3) AzÖnkormányzatigazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)2012.évi kiadását a3.sz.
mellékletekbentészletezettek szerint 42.844 e Ft-ban fogadja el a Képviselő-testtilet. Az óvoda
kiadását 39.697 e Ft-ban, migazáltalános iskola kiadását 74,202 e Ft-ban, a művelődési hráz
kiadását 2.67I e Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.
3.§

Az Önkormányzat személyi juttatás kiadása a 4.sz. mellékletben részletezettek szerint a
Polgármesteri Hivatal személyi juttatásával együtt 108.980 e Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-

testiilet, mely tartalm azza aközfoglalko
4.§

ztatottakbérét is.

(I) A2012. évi önkormányzatifelhalmozási

kiadás 972 eFt,míg a felújítási kiadás 709 e Ft a

csatorna beruhrázás nélkül. (2.sz. melléklet)

A trársadalmi és szociálpolitikai juttatások összege 15.071 e Ft, míg a visszatérítendő segély
összege 667 e F t a 2.sz. mellékletbe n részletezettek szerint.
(2)
(3)

A támogatás értékűműködési kiadás teljesítése 1.366

e Ft.

5.§

(1) Az Önkormányzat2}l2. évi módosított pénzmaradványa I0.052e Ft, míg aYZSCsatorna
Beruházási és Üzemeltetési ÖnkormányzatiTrársulás 2012. évihelyesbített pénzmaradványa
5.299 e Ft, melynek felosáását a5.sz. melléklet tartalmazza.

6.§

Az Önkorm ányzat 2Ol2. évi bevételének és kiadásának mérlegszeni bemutatását a 6.sz.
melléklet, a vas/on kimutatrását a7.sz. melléklet, a 8.sz. melléklet a WZS Csatorna Beruhrázási
és Üzemeletetési ÖnkormányzatiTársulás

7.§

bevételének és kiadásrának kimutatását áftalmazza.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Vácszentlászlő,2013.
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Kihirdetve : Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláj ára kiftiggesztve 20
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