Medgyesbodzás Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
……. számú
határozata
az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásának
I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerve adatait – a helyi önkormányzat 1/2011. (II.16.) számú költségvetési
rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerve
2011. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása

2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi költségvetési előirányzatának első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés
Bevételi előirányzat
főösszege
Kiadási előirányzat
főösszege

Eredeti
előirányzat
(adatok ezer
forintban)
146 250

Módosított
előirányzat
(adatok ezer
forintban)
146 500

2011. év féléves teljesítés
(adatok ezer
forintban)
71 061

146 250

146 500

70 558

Teljesítés
alakulása
(adatok %-ban)
48,51
48,16

Költségvetési bevételek

3. Az önkormányzat 2011. évi első félévi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti
- költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. , 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.
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A költségvetési kiadások

Működési kiadások
4. Az önkormányzat 2011. évi első félévben teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint
hagyja jóvá:

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat
(adatok ezer
ft-ban)

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Módosított
előirányzat
(adatok ezer
ft-ban)

Teljesítés
2011.06.30án (adatok
ezer ft-ban)

Teljesítés
2011.06.30án (adatok
%-ban)

142 529

142 779

63 971

44,80%

1. Személyi juttatások

43 951

44201

19365

43,81%

2. Munkaadókat terhelő járulékok

10 828

10828

4939

45,61%

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

29 414

29414

15375

52,27%

4. Egyéb működési kiadások

58 336

58336

24292

41,64%

5. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. év első félévében teljesített - továbbá az eredeti, és a
módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. és 6. melléklet
szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások
6. Az önkormányzat felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg.

Kiadási jogcímek

Módosított
Eredeti előTeljesítés
Teljesítés
előirányzat
irányzat
2011.06.30- 2011.06.30(adatok
(adatok
án (adatok án (adatok
ezer ftezer ft-ban)
ezer ft-ban)
%-ban)
ban)

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

650

650

100

15,38%

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

0

0

0

0,00%

2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

0

0

0

0,00%

650

650

100

15,38%

3. Egyéb felhalmozási kiadások
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A felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

7. Az önkormányzat 2011. évi első félévben teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Kiadási jogcímek
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE, ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI

Módosított
Eredeti előTeljesítés
Teljesítés
előirányzat
irányzat
2011.06.30- 2011.06.30(adatok
(adatok
án (adatok án (adatok
ezer ftezer ft-ban)
ezer ft-ban)
%-ban)
ban)

1. Működési célú hitel törlesztése, és működési célú kötvénybeváltás kiadása
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése, és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

3 071

3 071

1 639

53,37%

1 218

1218

713

58,54%

1 853

1853

926

49,97%

A finanszírozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza.

8. Az önkormányzat 2011. évi első félévben fennálló hitelállományát a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként
9. Az önkormányzati hivatal 2011. első félévben teljesített költségvetését feladatonként a 4. és 8.
mellékletek tartalmazzák.

10. Az Önkormányzat létszám adatait a 10. melléklet tartalmazza.

Költségvetési tartalék, illetve a hiány/többlet alakulása

11. Az önkormányzatnak költségvetési tartaléka nincs.

12. Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Hiány: nincs
Többlet: nincs
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13. Az önkormányzat 2011. 06.30-i pénzkészletét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. Az önkormányzat 2011. évi félévi beszámolója a román kisebbségi önkormányzat bevételeit és
kiadásait a 12. melléklet szerint tartalmazza.

A határozathoz kapcsolódó mellékletek csatolva.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Krucsai József polgármester
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Mellékletek

1. melléklet: Az Önkormányzat 2011. év 06.30-ig teljesített bevételei főbb bevételi jogcímenként
2. melléklet: Az önkormányzat 2011. év 06.30-ig teljesített működési bevételei forrásonként
3. melléklet: Az Önkormányzat 2011. év 06.30-igteljesített felhalmozási bevételei forrásonként
4. melléklet: Az önkormányzat 2011. év 06.30-ig teljesített bevételei szakfeladatok szerinti bontásban
5. melléklet: Az önkormányzat 2011. év 06.30-ig teljesített kiadásai főbb kiadási jogcímenként
6. melléklet: Az önkormányzat 2011. év 06-30-ig teljesített működési kiadásai forrásonként
7. melléklet: Az önkormányzat 2011. év 06.30-ig teljesített felhalmozási kiadásai forrásonként
8. melléklet: Az önkormányzat 2011. év 06.30-ig teljesített kiadásai szakfeladatok szerinti bontásban
9. melléklet: Az önkormányzat által 2011. év első félévben folyósított ellátások részletezése
10. melléklet: Létszámadatok 2011.év 06-30-án
11. melléklet: Helyi román kisebbségi önkormányzat 2011. év 06.30-ig teljesített kiadásai és bevételei
12. melléklet: Pénzforgalom egyeztetése 2011. év 06.30-án
13. melléklet: Hitelállomány 2011. 06.30-án
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