Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (III. 12.) rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88.§ (1) bekezdése alapján, a
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
Jelen rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, az Önkormányzatra
2.§.
(1) A Képviselő-testület, az alábbi címrendet állapítja meg.
a) Az Önkormányzat zárszámadása külön fejezetet képez.
b) A Falugondnoki szolgálat zárszámadása külön fejezetet képez
c) A Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége külön fejezetet képez
3.§.
A Képviselő-testület Balatonszőlős Község Önkormányzata költségvetésének 2011. évi zárszámadását
43365 e Ft bevételi
43365 e Ft kiadási
főösszegben állapítja meg.
4.§.
(1) Az önkormányzat 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti, –
költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az
1. számú melléklet tartalmazza, melyek összesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak 2011. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított
előirányzat szerinti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet
tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2011. évi működési kiadásainak teljesítését alcímek szerint a 4. számú melléklet
tartalmazza
(4) Az önkormányzat 2011.évi felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését alcímek szerint a 5.
számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2011.évi felújítási előirányzatainak teljesítését felújítási célonként a 6. számú
melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2011.évi kiadásainak teljesítését szakfeladatonként a 7. számú melléklet
tartalmazza.
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5.§.
Az önkormányzat 2011. évi záró pénzkészletét 18.420 e Ft –ban hagyja jóvá a képviselő-testület. A
2011. december 31-i pénzkészletet, a tényleges pénzmaradványról szóló kimutatást a 8. számú
melléklet tartalmazza.
6.§.
A többéves kihatással járó szennyvíz-csatornázási beruházás számszaki adatait a 9 sz. melléklet
tartalmazza.
7.§.
(1) A Képviselő-testületet a 10. számú melléklet szerinti vagyonkimutatást és a 2011. december 31.
napjával elkészített egyszerűsített vagyonmérleget jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat mérlegét a 11. számú mellékletnek megfelelően fogadja el a Képviselő-testület.
8.§.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal az egyéb állami
pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A kivetett adókról szóló kimutatást a 13. számú melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat által nyújtott lakásvásárlási hitel, lakbérhátralék és viziközmű hátralék
kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.
9.§.
a) Az Önkormányzat 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszáma: 6 fő.
b) A 2011. évi záró létszám: 6 fő.
Az önkormányzat zárszámadása
10.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait 24.974e Ft összegben hagyja jóvá:
A működési kiadások keretében:
személyi kiadások összegét
6.451 e Ft
járulékok
1.618 e Ft
dologi kiadások összegét
16.905 e Ft
összegben határozza meg.
A Falugondnoki Szolgálat zárszámadása
11.§.
A Képviselő-testület A Falugondnoki szolgálat működési kiadásait 3.270 e Ft összegben hagyja jóvá:
A működési kiadások keretében:
személyi kiadások összegét
1.612 e Ft
járulékok
401 e Ft
dologi kiadások összegét
1.257 e Ft
összegben határozza meg.
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A Körjegyzőség zárszámadása
12.§.
A Képviselő-testület Körjegyzőség működési kiadásait 20.783 e Ft összegben hagyja jóvá:
A működési kiadások keretében:
Személyi kiadások összegét
15.133 e Ft
Járulékok
3.960 e Ft
Dologi kiadások összegét
1.690 e Ft
összegben határozza meg.

Záró rendelkezés
13.§.
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző
gondoskodik.

Mórocz László
Polgármester

Jurics Tamás
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2012.március 12.

Jurics Tamás
körjegyző
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