
Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 
 
Az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) pontjában és (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi  
CXCV. 91. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 10.§ (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 
Mátraszentimre Önkormányzat  
Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves 
pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget és pénzmaradvány kimutatást az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 

1. Általános rendelkezések 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Községi Önkormányzatára, a Képviselő-testület 
irányítása alá tartozó költségvetési szervre: a Polgármesteri Hivatalra. 

2.§ 

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és Polgármesteri Hivatala 2012. évi összesített 
zárszámadása 
 a) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 678 752 ezer forintban, 
 b) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 678 752 ezer forintban, 
 c) kiadási főösszegének teljesítését 536 883 ezer forintban (5. melléklet),  
 d) bevételi főösszegének teljesítését 517 242 ezer forintban  
állapítja meg (4. sz. melléklet) 
(2)A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2012. évi zárszámadása 
 a) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 641 826 ezer forintban, 
 b) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 641 826 ezer forintban, 
 c) kiadási főösszegének teljesítését 496 844 ezer forintban, 
 d) bevételi főösszegének teljesítését 477 158 ezer forintban  
állapítja meg. 
(3) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi zárszámadása 
 a) kiadási főösszegének módosított előirányzata 36 926 ezer forint, 
 b) bevételi főösszegének módosított előirányzata 36 926 ezer forint, 
 c) kiadási főösszegének teljesítése 40 039 ezer forint (15. melléklet), 
 d) bevételi főösszegének teljesítése 40 084 ezer forint (14. melléklet). 

2. Bevételek 

3. § 

(1) A bevételi főösszeg teljesítése 517 242 ezer forint, melyet forrásonként a 4. melléklet tartalmaz. 
 a) A bevételek teljesítését szakfeladatonként, az érintett szakfeladatok száma, neve szerinti  
részletezéssel az 6. melléklet tartalmazza. 
 b) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) 
bevételeinek teljesülését a 14. melléklet tartalmazza. 
 c) A teljesített helyi adó bevételek összege 99 823 e forint, a 4. melléklet tartalmazza az 



adónemenkénti részletezést is. 
 d) A felhalmozási célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 740 e Ft, 
osztalékbevétel 39 e Ft, a felhalmozási kamatbevétel 1 472 e Ft, az egyéb felhalmozási és 
tőkejellegű bevétel 12 267 e Ft, mely ingatlan értékesítésből teljesült. 
 e) Az Önkormányzat költségvetési támogatásból és visszatérülésből 274 244 e Ft összegben, 
támogatásértékű működési bevételekből 12 471 e Ft összegben, támogatásértékű bevétel EU-s 
programoktól 8400 e Ft értékben, támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól és 
támogatás értékű beruházási bevételekből 5 031 e Ft összegben, valamint támogatási kölcsön 
visszatérülésből 28 e Ft összegben realizált összesen 300 817 támogatás értékű bevételt. 
 (2) Az Önkormányzat likviditásának megtartása érdekében 2012. évben 15.000 e Ft 
keretösszegű  
folyószámlahitellel rendelkezett, melyből a fordulónapi (2012. december 31.) állományi érték 0 Ft 
volt. 

3. Kiadások 

4. § 

(1) Az Önkormányzat kiadásait a rendelet 5,7,12. mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint: 
 a) A helyi önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal összevont 2012. évi kiadási 
főösszegének teljesítése 536 883 e Ft, melyet az 5. melléklet tartalmaz, előirányzatonként 
részletezve. 
 b) A kiadások teljesítését szakfeladatonként, az érintett szakfeladatok száma, neve szerinti  
részletezéssel a 7. melléklet tartalmazza. 
 c) Az önkormányzati működési kiadások teljesítésének összege 242 651 e forint. 
 d) A Községi Önkormányzat felhalmozási kiadási teljesítését 34 605 e Ft-ban, a kötvény 
tőke- és kamattörlesztést (kötvény beváltást) 226 059 e Ft összegben állapítja meg a Képviselő-
testület.  
 e) Az önkormányzat felújítási kiadási teljesítését 1 992  e Ft összegben állapítja meg a 
Képviselő-testület. 
 f) Az önkormányzat által folyósított ellátások 5 609 e Ft összegben realizálódtak. 
 g) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények finanszírozására 38 853 e Ft-ot 
biztosított a Polgármesteri Hivatal részére. 
 h) A Községi Önkormányzat a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda 
működtetésére 44 208 e Ft támogatás értékű működési kiadást biztosított a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat részére. 
 i) A többéves kihatással járó kötelezettségeket éves bontásban a 23. melléklet tartalmazza. 
 j) Az Önkormányzat gazdálkodását nettó módon a 9-13. mellékletek mutatják be. 
 j) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodását a 14-18. mellékletek mutatják be. 

5.§ 

(1) Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének alakulását, és főbb gazdasági mutatóit a 19. 
melléklet tartalmazza. 
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a külön jogszabályban előírt tagolásban a 20. melléklet  
tartalmazza. 
(3) Az intézményi létszámot (költségvetési létszámkeret kihasználását) a 21. melléklet tartalmazza. 
A létszámot, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a köztisztviselők  
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásai szerinti fizetési fokozatokba csoportosítva a 
22. melléklet tartalmazza. 
(4) A pénzforgalom egyeztetését a rendelet 8., 13. és 18. mellékletek tartalmazzák. 



6.§ 

(1) Az egyszerűsített beszámolót a rendelet 1-3 melléklete tartalmazza. 
(2) Az egyszerűsített beszámolót az alábbi tartalommal hagyja jóvá a képviselő-testület: 
 a) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak 2012. december 31-i állapot szerinti mérleg  
főösszege 2.567.450 e forint. Az egyszerűsített mérleget az 1. melléklet tartalmazza. 
 b) Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés kiadási főösszege 498 030  e Ft bevételi  
főösszege 478 389 e forint, melyet a 2. melléklet tartalmaz. 
 c) A módosított pénzmaradvány – (mínusz) 86 076 e forint. 
Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 3. melléklet tartalmazza. 
 d) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, ezért eredmény kimutatás nem  
készült. 
 e) A 2012. évi telekadóból 4 adózó részére 108 825 Ft, magánszemélyek kommunális 
adójából 6 000 Ft, garázs utáni építményadóból 2730 Ft méltányosságból törlésre került. 100 Ft 
alatti tételrendezés miatt 321 esetben összesen 24 200 Ft késedelmi pótlék került törlésre. 

 

4. Záró rendelkezések 

7.§ 

(1) E rendelet 2013. május 15. napján lép hatályba. 

(2) A jóváhagyott pénzmaradvánnyal a 2013. évi költségvetést módosítani kell. 

(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ – ben előírt módon a jegyző gondoskodik. 
 
Mátraszentimre, 2013. május 14. 
 
 
 Stuller András  dr. Tanács Péter 
 polgármester  jegyző 
 
 
Záradék: 
 
 
A rendelet 2013. május 15-én kihirdetésre került az SzMSz-ben előírt módon. 
 
 
 dr. Tanács Péter 
 jegyző 


