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Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 

3/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 CLXXXlX .törvény 143.§ (4)bekezdés 

c. pontjában és az  államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el . 

 

1.§ 

(1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1, 2. 

számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: 

  64.377  ezer Ft költségvetési bevétellel 

  63.764  ezer Ft költségvetési kiadással 

a 2012. évi módosított pénzmaradványát  12.045 ezer Ft –al elfogadja.  

  

(2) A pénzmaradvány felhasználást a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 

jóváhagyja. 

2.§ 

(1) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását a 1. számú mellékletben 

foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 2.,3.,4.,5. számú 

mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

(3) A támogatások teljesítését 12.929 ezer Ft összegben a 6. számú melléklet szerinti 

részletezésben elfogadja. 

3.§. 

(1) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú mellékletben 

részletezett mérlegadatok alapján  147.551 ezer Ft-ban tudomásul veszi. 

 

 



4.§ 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja. 

 

Záró rendelkezések 

 

5.§ 

 

(1) A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a  8/2012.(II.12.) önkormányzati  rendelet   

      hatályát veszti. 

 

 

 

        Márvány Gyula Tiborné              Takács Lászlóné 

  polgármester          jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2012. április 30.  

   

  Takács Lászlóné 

     jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kapolcs  község  Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásának jóváhagyásáról 

szóló 3/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a 

jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) 

bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata 

szükséges: 

 

1. Társadalmi hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A zárszámadás tartalmazza Kapolcs   község  Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló 

rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen 

megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év 

lezárása után történik. 

3. Környezeti hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

4. Egészségi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

nincsenek. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 
A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) 

bekezdés  értelmében szükséges, mely szerint a jegyző által elkészített zárszámadási 

rendelettervezetet, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a 

helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi 

jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és vállalkozási maradvány-

kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-

testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Kapolcs , 2013. április 16. 

           Takács Lászlóné 

        jegyző  
         

 


