
Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, 

valamint az államháztartásról szóló 
1
2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján az Öttömös 

községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet 

alkotja: 

1. § 

(1) Öttömös Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed az Önkormányzat által fenntartott 

önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervére a Polgármesteri 

Hivatalra.  

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi tejesített költségvetési  

 

a) bevételi főösszegét 136 808 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 136 526 e Ft-ban 

állapítja meg. 

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltakon belül 

 

a) a működési célú bevételeket 136 308 e Ft-ban 

b) a működési célú kiadásokat 136 099 e Ft-ban 

a kiadásokon belül:  

ba) a személyi jellegű kiadások 35 084 e Ft-ban 

bb) a munkaadót terhelő járulékok 13 580 e Ft-ban 

bc) a dologi kiadások 36 063 e Ft-ban 

bd) a pénzeszköz átadások 17 031 e Ft-ban 

be) a társadalom és szociálpolitikai juttatások 20 061 e Ft-ban 

bf) a finanszírozás kiadásai 14 280 e Ft-ban 

c) a felhalmozási célú bevételeket 500 e Ft-ban 

a bevételeken belül:  

ca) föld eladás 500 e Ft-ban 

d) a felhalmozási célú kiadásokat 8 171 e Ft-ban 

a kiadásokon belül:  

da) a beruházási kiadások 500 e Ft-ban 

állapítja meg. 

(4) Az Önkormányzat 2011. évre teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 

Rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 

2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 2 477 e Ft-ban 

állapítja meg. A pénzmaradvány kimutatást a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

 

3. § 

Az Önkormányzat által foglalkoztatottak 2011. évi átlaglétszáma 21 fő. 
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4. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét a Rendelet 4. melléklete szerint 

hagyja jóvá. 

5. § 

A Képviselő-testület a pénzforgalom egyeztetését a Rendelet 5. melléklete szerint hagyja 

jóvá. 

6. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi normatív hozzájárulásainak elszámolását és 

a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a Rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá. 

7. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött 

felhasználású támogatások elszámolását a Rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá. 

8. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzatnak a települési önkormányzatok 2011. évi 

jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolását a Rendelet 7. melléklete 

szerint hagyja jóvá. 

9. § 

A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell 

alkalmazni.  

 

 

 

 

 

 Veres János György      Gárgyán István 

       alpolgármester                        jegyző 

 

 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve: 2012. május 2. 

 

         Gárgyán István 

        jegyző 


