Medgyesbodzás Község
Önkormányzat Képviselı-testületének
……./2012.(…..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. Tv. 89. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva következıket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetésében szereplı költségvetési szervre.

2.§ A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2011. évi
költségvetésének végrehajtását 148 444 ezer forint bevételi fıösszeggel és 142 295 ezer forint
kiadási fıösszeggel jóváhagyja.

3.§(1) A képviselı-testület a 2011. évben teljesített költségvetési bevételeit 148 444 ezer
forintban hagyja jóvá.
(2) A 2011. évi költségvetési mőködési bevételeket teljesítését 146 590 ezer forintban
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
/ezer forintban/
1.Mőködési bevételek:
9 403
2.Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei:
53 485
2.a) Illetékek
0
2.b) Helyi adók
10
006
2.c) Átengedett központi adók
42 253
2.d) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
1 226
3.Mőködési támogatások:
67 764
3.a)Normatív hozzájárulások:
24 013
3.b)Központosított elıirányzatból mőködési célú:
2 035
3.c)Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott
elıadó-mővészeti szervezetek támogatása:
0
3.d)Normatív kötött felhasználású támogatások:
37 009
3.e)Egyéb központi támogatás:
4 707
4.Egyéb mőködési bevételek:
15 938
4.a)Támogatásértékő mőködési bevételek:
15 893
4.b)Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl:
45
4.c)Elızı évi mőködési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele:
0
évi
költségvetési
kiegészítések,
visszatérülések:
0
4.d)Elızı

1

(3) A képviselı-testület 2011. évi felhalmozási bevételeket 1 164 ezer forintban forrásonként
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
/ezer forintban/
1.Felhalmozási és tıkejellegő bevételek:
1 164
1.a)Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:
700
1.b)Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei:
464
1.c)Pénzügyi befektetések bevételei:
0
2.Felhalmozási támogatások:
0
2.a)Központosított elıirányzatból felhalmozási célúak:
0
2.b)Fejlesztési támogatások:
0
3. Egyéb felhalmozási bevételek:
0
3.a)Támogatás értékő felhalmozási bevétel
3.b) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl:
0
3.c) Elızı évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele: 0
(4) A képviselı-testület a 2011. évi támogatási kölcsönök visszatérülése bevételeket 0 ezer
forintban hagyja jóvá.
(5) A képviselı-testület 2011. évi pénzforgalom nélküli bevételeit 690 ezer forintban hagyja
jóvá.
(6) A képviselı-testület a 2011. évi költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételeket 0 ezer forintban hagyja jóvá.
(7) A képviselı-testület az Értékpapírok értékesítésének bevételét 0 ezer forintban hagyja
jóvá.
A képviselı-testület a hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételeit 0 ezer forintban hagyja
jóvá.
(8) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek teljesítését fıbb bevételi
jogcímenként az 1. melléklet, a 2011. évi mőködési bevételeinek forrásonkénti részletezését a
2. melléklet, a 2011. évi felhalmozási bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 2011. évi
teljesített bevételeket szakfeladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4.§(1) A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évben teljesített költségvetési kiadásait 142
295 ezer forintban jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2011 évi mőködési kiadásit a képviselı-testület a következık szerint
hagyja jóvá:
/ezer forintban/
1.)Személyi juttatások:
2.)Munkaadókat terhelı járulékok:
3.)Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:
4.)Egyéb mőködési kiadások:
697
4.a)Támogatásértékő mőködési kiadás:
4.b)Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:
4.c)Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás:

42 390
10 299
32 022
48
3 490
53
44 788
2

4.d)Elızı évi mőködési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás:
4.e)Egyéb pénzbeli juttatás, kártérítés:
5.)Ellátottak pénzbeli juttatásai:

0
366
0

(3) A képviselı-testület az önkormányzat 2011 évi felhalmozási kiadásainak teljesítését 100
ezer forintban az alábbi részletezés szerint hagyja jóvá: /ezer forintban/
1.)Beruházási kiadások ÁFÁ-val:
0
2.)Felújítási kiadások ÁFÁ-val:
0
3.)Egyéb felhalmozási kiadások:
100
3.a)Támogatásértékő felhalmozási kiadás:
0
3.b)Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:
100
3.c) Elızı évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás: 0
(4) A képviselı-testület 2011. évi támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése kiadásokat 0
ezer forintban hagyja jóvá.
(5) A képviselı – testület 2011. évi pénzforgalom nélküli kiadásai 3 007 ezer forintban hagyja
jóvá.
(6) A képviselı-testület a 2011. évi irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
támogatási kiadásait 0 ezer forintban hagyja jóvá.
(7) A képviselı-testület a 2011. évi értékpapírok vásárlásának kiadásait 0 ezer forintban
hagyja jóvá. A képviselı-testület a hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás 2011. évben
teljesített kiadásait 5 780 ezer forintban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
/ezer forintban/
1. Mőködési célú hitel törlesztése és mőködési célú kötvénybeváltás kiadásai:
1 218
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú kötvénybeválás kiadásai:
1 853
3. Likvid célú hiteltörlesztés:
2 709
(8) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak teljesítését fıbb kiadási
jogcímenként az 5. melléklet, a 2011. évi elıirányzott mőködési kiadásokat a 6. melléklet, a
felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.
A 2011. évben teljesített kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 8. melléklet, az
önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

5§ (1)A helyi nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését tájékoztató
jelleggel a 11. melléklet mutatja.
(2) A képviselı-testület a tartalék elıirányzatok teljesítését a következık szerint hagyja jóvá:
/ezer forintban/
1.Általános tartalék:
0
2.Céltartalék:
0
(3) A képviselı-testület a költségvetési hiányt és a költségvetési többletet a következık szerint
hagyja jóvá:

3

1.Költségvetési hiány: 0 ezer forint
2.Költségvetési többlet: 0 ezer forint
(4) A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évben teljesített létszám adatait a 10.
melléklet szerint 27 fıben állapítja meg.
(5) A 2011. december 31-i pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet tartalmazza. Az
önkormányzat 2012. december 31-i záró pénzkészlete 6 243 ezer forint.
(6) Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa 12 645 ezer forint, ebbıl mőködési célú
kötelezettséggel terhelt maradvány 12 645 ezer forint.

6.§(1) Az önkormányzat 2011. december 31. napja szerinti eszközök és források állományát a
14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2011. december 31-én meglévı hosszú lejáratú hitelállományát a 13.
melléklet tartalmazza.
7.§ Ez a rendelet kihirdetést követı napon lép hatályba.

Medgyesbodzás, 2012. április

...............................................
Krucsai József
polgármester

PH

............................................
Dr. Sódar Mária
jegyzı

Kihirdetve : 2012. április

...............................................
Dr. Sódar Mária
jegyzı

Mellékletek jegyzéke
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1. melléklet: Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített bevételei fıbb bevételi
jogcímenként
2. melléklet: Az
forrásonként

önkormányzat

2011.12.31-ig.

teljesített

mőködési

bevételei

3. melléklet: Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített felhalmozási bevételei
forrásonként
4. melléklet: Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített bevételei szakfeladatok szerinti
bontásban
5. melléklet: Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített kiadásai fıbb kiadási
jogcímenként
6. melléklet: Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített mőködési kiadásai forrásonként
7. melléklet: Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített felhalmozási kiadásai
forrásonként
8. melléklet: Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített kiadásai szakfeladatok szerinti
bontásban
9. melléklet: Az önkormányzat által 2011. évben folyósított ellátások részletezése
10. melléklet: Létszámadatok 2011.12.31-én
11. melléklet: Helyi román nemzetiségi önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített kiadásai
és bevételei
12. melléklet: Pénzforgalom egyeztetése 2011.12.31-én
13. melléklet: Hitelállomány 2011.12.31-én
14. melléklet: Az önkormányzat vagyona 2011.12.31-én
15. melléklet: Kataszteri napló 2011.12.31.
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