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VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
7/2013. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 
 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-a és az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 91. §-a szerint meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi 
zárszámadásról a következőket rendeli el. 
 

1. § 
 

1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az 
önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek 2012. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadását 

 
1 298 373 eFt bevétellel 
1 296 146 eFt kiadással 
       2 227  eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                        3/A. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
 

2) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámospércs Városi 
Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 

 
1 240 987 eFt bevétellel 

              1 241 420 eFt kiadással 
                                            - 433 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   

                        3/B. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 
 
 

3) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
fenntartásában lévő költségvetési szervek 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolóját 

 
682 919 eFt bevétellel 
680 259 eFt kiadással 
    2 660 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/C. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
a) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámospércs Városi   
    Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi beszámolóját           

 
190 220 eFt bevétellel 
187 810 eFt kiadással 
    2 410 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/D. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 
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b) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátyás Király 
     Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2012. évi beszámolóját           

 
213 653 eFt bevétellel 
213 653 eFt kiadással 
           0 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/E. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 
 

 
c) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÓvodaVámospércs   
    2012. évi beszámolóját           

 
91 628 eFt bevétellel     
91 603 eFt kiadással 
       25 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/F. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 
 

 
d) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató   
     Központ 2012. évi beszámolóját           

 
40 635 eFt bevétellel     
40 620 eFt kiadással 
       15 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/G. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 
 

 
e) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikrotérségi   
     Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs 2012. évi beszámolóját           

 
35 150 eFt bevétellel     
35 134 eFt kiadással 
       16 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/H. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
 

f) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és  
     Könyvtár Vámospércs 2012. évi beszámolóját           

 
27 592 eFt bevétellel     
27 556 eFt kiadással 
       36 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/I. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 
 
 

g) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámospércs Városi  
     Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2012. évi beszámolóját           

 
84 041 eFt bevétellel     
83 883 eFt kiadással 
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     158 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/J. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
2. § 

 
1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámospércs és 

Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás 2012. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 

 
5 788 eFt bevétellel   
   344 eFt kiadással 
5 444 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/K. mellékletének megfelelően – tudomásul veszi. 

 
3. § 

 
1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 

bevételeit forrásonként, költségvetési szervenként a 3/A – 3/J. mellékleteknek 
megfelelően hagyja jóvá. 

 
4. § 

 
1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 

kiadásait kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenként a 3/A – 3/J. 
mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá. 

 
5. § 

 
1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 

működési és felhalmozási mérlegét, költségvetési szervenként a 3/A – 3/J. 
mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá. 

 
2) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 

beruházásait feladatonként a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 
 

3) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 
felújításait célonként az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 

 
6. § 
 

1) A Képviselő-testület Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi helyesbített 
pénzmaradványát 2 227 e Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá teljes összegében. A 
tárgyévi helyesbített pénzmaradványból - 433 e Ft Vámospércs Városi Önkormányzat 
pénzmaradványa, 2 660 e Ft az önkormányzati fenntartású intézmények 
pénzmaradványa. A 2 227 e Ft összegű tárgyévi helyesbített pénzmaradványt 
csökkenti a 2012. évi pénzmaradványt terhelő – központi költségvetéssel szembeni – 
finanszírozásból származó korrekció 11 090 e Ft –tal, mely alapján az önkormányzat 
2012. évi módosított pénzmaradványa – 8 863 e Ft. 
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7. § 
 
1) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek tárgyévi 

kiadásait és bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 

2) Az önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulását a 7. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
3) Az önkormányzat létszámkeretét a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 
4) Az önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását a 9. számú melléklet 

tartalmazza. 
 

5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
és az ezek fedezetéül szolgáló saját bevételeinek bemutatását – a kötelezettség 
lejáratáig – a 10. számú melléklet tartalmazza.   

 
6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit, az adósságállomány 

alakulását – az adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban - a 11. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet 

tartalmazza. 
 

8) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosított tartalékait a 13. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
9) Az önkormányzat – lakosságnak nyújtott - 2012. évi szociális ellátásait a 14. melléklet 

tartalmazza. 
 

10)  Az önkormányzat 2012. évi ellátottak pénzbeli juttatásait a 15. melléklet tartalmazza. 
 

11)  Az önkormányzat támogatásértékű bevételeit és pénzeszköz átvételeit a 16. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
12) Az önkormányzat támogatásértékű kiadásait és pénzeszköz átadásait a 17. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
13) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét, vagyonkimutatását és a részesedések 

alakulását a 18. és 19. mellékletek tartalmazzák. 
 

14) Az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését a 20-23. 
számú mellékletek tartalmazzák. 

 
8. § 
 

1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a hatályba lépéssel 
egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat többször módosított 1/2012. (II.13.) 
számú költségvetési rendelete. 
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2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
Vámospércs, 2013. április 30. 
 
 
 
  Ménes Andrea        Kanyóné Papp Klára 
    polgármester        jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 
 
 
Vámospércs, 2013. április 30. 
 
 
 
Kanyóné Papp Klára 
            jegyző 
 


