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SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal  – 1 ellenszavazat  mellett,  tartózkodás  nélkül  –  az
alábbi rendeletet alkotja:

B4    5/2013. (IV.30.) Ör. számú rendelet:
A Képviselő-testület

az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. §-ában
kapott  felhatalmazás  alapján  Létavértes  Városi
Önkormányzat  Képviselő-testülete  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.19.) Ör. számú rendeletében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Létavértes Városi
Önkormányzat  Pénzügyi  Bizottság,  Egészségügyi  és
Szociális Bizottság, Gazdasági Bizottság, Oktatási Bizottság,
Művelődési-, Sport-, és Civilkapcsolatok Bizottság, Ügyrendi
Bizottság véleményének kikérésével  a következőket  rendeli
el:

1. §
 

(1)  Az önállóan működő költségvetési szervek:
Létavértesi Gyermeksziget Óvoda
Arany János Általános Iskola
Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár
Létavértes  –  Kokad  –  Álmosd  -  Bagamér
Önkormányzatok  Családsegítő  és  Gyermekjóléti
Szolgálata
Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház

(2) A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.

2. §

(1) A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  2012.  évi
költségvetési teljesítésének
  
a) bevételi főösszegét /függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel
együtt/  1.546.150  ezer forintban,  azaz  Egymilliárd-
ötszáznegyvenhatmillió-egyszázötvenezer forintban,

b) kiadási főösszegét /függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal
együtt/  1.527.720  ezer forintban,  azaz  Egymilliárd-



ötszázhuszonhétmillió-hétszázhúszezer  forintban  állapítja
meg.

c)    A költségvetési bevételeket 1.448.779 e Ft-ban 
  a költségvetési kiadásokat               1.425.262 e Ft-ban 

          a költségvetés többletét         23.517 e Ft-ban
ebből működési hiányát    13.529 e Ft-ban
felhalmozási többletét       37.046 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek
forrásonkénti,  a  költségvetési  kiadások  jogcímenkénti
teljesítését mérlegszerűen önkormányzati  szinten,  továbbá a
finanszírozási  célú  műveletek  bevételeit  és  kiadásait  az  1.
számú melléklet  tartalmazza.

(3)  A  működési  célú  bevételek  és  kiadások  mérlegét  a  2.1.
melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét
a 2.2. számú melléklet szerint.

(4) A beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának
alakulását feladatonként a 3. számú melléklet szerint.

(5)  A  felújítási  kiadások  előirányzatainak  és  felhasználásának
célonkénti alakulását a 4. számú melléklet szerint.

3. §

(1)  Az önkormányzat 2012. évi  teljesített  bevételeinek főbb
adatai:
a.) intézményi működési bevételek         193.292
ezer Ft
b.) önkormányzat sajátos működési bevételei       369.050
ezer Ft
c.) közhatalmi bevételek             3.490 ezer Ft
d.) támogatások, kiegészítések         764.431 ezer Ft
e.) támogatásértékű bevételek         102.521 ezer Ft
f.) felhalmozási célú bevételek             1.034 ezer Ft
g.) átvett pénzeszközök                120 ezer Ft
h.) előző évi kiegészítések, visszatérülések           14.841
ezer Ft
i.) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.372
ezer Ft
j.) működési célú pénzügyi  műveletek bevétele     85.852
ezer Ft
k.) felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevétele        0
ezer Ft
l.) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek             5.147 ezer Ft

(2)  Az önkormányzat 2012.  évi  teljesített  kiadásainak főbb
adatai:
a.) személyi juttatások         500.743 ezer Ft



b.) munkaadót terhelő járulékok         129.967 ezer Ft
c.) dologi kiadások         511.097
ezer Ft
d.) ellátottak pénzbeli juttatásai                    0 ezer Ft
e.) szociális, rászorultság jellegű kiadások         229.369
ezer Ft
f.) működési célú pénzmaradvány átadás 8.082
ezer Ft
g.) működési  célú  pénzeszközátadás  államházt.  kív.8.743
ezer Ft
h.) működési célú támogatásértékű kiadás 7.645
ezer Ft
i.) működési célú kamatkiadások           12.626
ezer Ft
j.) intézményi beruházási kiadások 7.566
ezer Ft
k.) felújítások        0
ezer Ft
l.) felhalmozási célú kamatkiadások 3.856
ezer Ft
m.) pénzügyi befektetések kiadásai 5.568
ezer Ft
n.) működési célú pénzügyi műv. kiadásai           70.744
ezer Ft
o.) felhalmozási célú pénzügyi műv. kiadásai         23.373
ezer Ft
p.) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások             8.341 ezer Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak
engedélyezett  létszámkeretét  269 főben,  átlagos  statisztikai
állományi  létszámát  258  főben  állapítja  meg,  melyből  a
közfoglalkoztatottak 29 fő.

4. §
A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  2012.  évi
költségvetésének  teljesítését  részletesen  a  következők
szerint állapítja meg:
1) Az  EU-s  támogatással  megvalósuló  programok,
projektek teljesítését az 5. melléklet szerint.
2) Az adósság állomány alakulását 2012. december 31-én a
6. melléklet szerint.
3) Az  önkormányzat  bevétel  –  kiadás  teljesítését  a  7.
melléklet szerint.
4) A Polgármesteri Hivatal bevétel – kiadás teljesítését a 8.
melléklet szerint.
5) A Létavértesi Gyermeksziget Óvoda  bevétel – kiadás
teljesítését a 9. melléklet szerint.
6) Az  Arany  János  Általános  Iskola  bevétel  –  kiadás
teljesítését a 10. melléklet szerint.



7) Az Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár
bevétel – kiadás teljesítését a 11. melléklet szerint.
8) A  Létavértes  –  Kokad  –  Álmosd  -  Bagamér
Önkormányzatok  Családsegítő-és  Gyermekjóléti
Szolgálata  bevétel  –  kiadás  teljesítését  a  12.  melléklet
szerint.
9) A  Létavértes  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház
bevétel – kiadás teljesítését a 13. melléklet szerint.
10) A költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a
14. melléklet szerint.
11) Az  önkormányzat  2012.  évi  pénzmaradványának
elszámolását a 15. melléklet szerint.
12) A  2012.  évi  közvetett  támogatásokat  a  16.  melléklet
szerint.
13) A civil szervezetek 2012. évi támogatását a 17. melléklet
szerint.
14) A  2012.  évi  állami  támogatás  elszámolását  a  18.
melléklet szerint.
15) Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját
a 19. melléklet szerint.
16) Az  önkormányzat  2012.  évi  egyszerűsített  kiegészítő
mellékletét a 20. melléklet szerint.
17) Az  önkormányzat  2012.  évi  likviditási  tervének
teljesülését a 21. melléklet szerint.
18) Az  önkormányzat  vagyonkimutatását  a  22.  melléklet
szerint.
19) A 2012. évben folyósított szociális ellátások részletezését
a 23. melléklet szerint.
20) Az  Önkormányzat  2012.  évi  kiegészítő  mellékletének
szöveges részét a 24. melléklet szerint.

5. §.

(1) Az önkormányzat 2012. évi mérleg főösszege 3.796.497
ezer Ft.
(2) Az  önkormányzat  és  intézményei  gazdálkodása  során
keletkezett,  felülvizsgált  módosított  pénzmaradványa  -
63.095 ezer Ft.

6. §

(1) Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti: 
1. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.13.) rendelete
2. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.13.) rendeletét
módosító 5/2012.(IV.24.) rendelete



3. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.13.) rendeletét
módosító 8/2012.(IV.24.) rendelete
4. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.13.) rendeletét
módosító 10/2012.(VI.26.) rendelete
5. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.13.) rendeletét
módosító 12/2012.(VIII.28.) rendelete
6. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.13.) rendeletét
módosító 15/2012.(XI.27.) rendelete
7. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.13.) rendeletét
módosító 20/2012.(XII.18.) rendelete
8. Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.13.) rendeletét
módosító 1/2013.(I.29.) rendelete

(3)  A  rendelet  kihirdetéséről  a  jegyző  az  önkormányzat
hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján gondoskodik. 
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