TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
8/2012 (04.28.) számú önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§. (1) bekezdés k) pontjában, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott
jogkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §. (13)
bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság
véleményével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. §. (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:
703 349 E Ft bevétellel
633 355 E Ft kiadással

jóváhagyja.
(2)Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3)Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. és 3. számú mellékletekben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását és mutatószámok,
feladatmutatók alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
(5) A központosított előirányzatok elszámolását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá a
képviselőtestület.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és 8. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §

(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét az 9. és 10. számú melléklet szerint fogadja el.
4. §
(3) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát – 11. és 12. számú
melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 641.418 E Ft-ban állapítja meg.
5. §
(1)A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 13, 14. 15. számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2)A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 16. számú mellékletnek
megfelelően engedélyezi.
(3) A többéves kihatással járó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 17. számú melléklet
tartalmazza.
(4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 4.
számú melléklet tartalmazza.
(5)A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(6)Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a
2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követően azonnal hatályba lép.
(2) A rendelet kihirdetéséről Tunyogmatolcs Község Képviselőtestületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 5/2007. (II. 08.) számú rendelet 36. §. (1) bekezdésében
meghatározott módon a jegyző gondoskodik.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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