Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról
(Zárszámadás)
Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(1) a) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével,
Magyarpolány Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról –
zárszámadásáról – a következőket rendeli el:
1. §
(1)

(2)

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)
Kislőd Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi
költségvetésének végrehajtását 170 839 ezer forint előirányzott és teljesített bevétellel
állapítja meg.
Az Önkormányzat előirányzott és teljesített bevételeit forrásonként összevontan e
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. §

(1)
(2)

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 156 094 ezer forint
előirányzott és teljesített kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat előirányzott és teljesített kiadásait összevontan e rendelet 3.
melléklete tartalmazza.
3. §

(1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évben teljesített működési, fenntartási
kiadásait 109 395 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Pénzeszköz átadás
- Finanszírozási kiadások
- Függő, átfutó kiadások

(2)

19 634
4 795
38 191
44 990
428
-1822

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évben teljesített felújítási és felhalmozási
kiadásait összesen 55 903 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):
- beruházások:
- felújítások:
- egyéb felhalmozási célú kiadások

(3)

2737
48 814
4 352

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 3. melléklete
tartalmazza.
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(4)
(5)

Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat beruházási és egyéb felhalmozási kiadásait feladatonként e rendelet
5. melléklete tartalmazza.
4. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 11 fő átlagos statisztikai
állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 16 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható zárólétszámmal jóváhagyja.
5. §
(1)

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti
bontásban és összesítve e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését szakfeladatonként e rendelet 7.
melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat mérlege e rendelet 8. mellékletét képezi.
(4) Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását és felhasználásának bemutatását e
rendelet 9. mellékletét képezi.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit és ezek felhasználását e rendelet 10. melléklete
tartalmazza.
(6) Az önkormányzat egyéb sajátos adójellegű bevételeit és ezek felhasználását e rendelet
11. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat központi költségvetési támogatásának elszámolását e rendelet 12.
melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 13. melléklete
tartalmazza.
(9) Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait e rendelet 14.
melléklete tartalmazza.
(10) Kislőd Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait e rendelet 15.
melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú, teljesített bevételeit és kiadásait
mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
6. §
(1)
(2)

E rendelet a kihirdetését követő napot lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Kislőd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Kislőd Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési
beszámolójáról szóló 4/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet.

Somogyi Anna
polgármester

Dobosi Gergely
körjegyző

2

