
K i v o n a t  a Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 19-i 
  rendes, nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
Kuncsorba Község Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
3/2012.(IV.20.) sz. rendelete 

 
A Kuncsorba Község 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány 

jóváhagyásáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV tv. 10.§ a.) és d.) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 
91. §-a alapján, a Képviselı-testület Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága 
véleményének kikérésével a 2011. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 

(1) Kuncsorba Község Önkormányzata 2011. évi zárszámadását. 
 

77.558 ezer Ft költségvetési bevétellel és 
                     70.959 ezer Ft költségvetési kiadással 

           4.298 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal 
hagyja jóvá 

 

(2) Az Önkormányzat kiemelt kiadási elıirányzatainak teljesítését  
• Személyi juttatások    12.723 ezerFt 
• Munkaadókat terhelı járulékok    3.465 ezerFt 
• Dologi és egyéb folyó kiadások  16.639 ezerFt 
• Szociálpolitikai ell.és egyéb juttatás  19.985 ezerFt 
• Pénzeszközátadás és tám.ért.kiadás  17.873 ezerFt 
• Beruházási kiadások         274 ezerFt 
• Finanszírozási célú kiadások     1.511 ezerFt 

 
összegekben a mellékletek szerinti részletezésben elfogadja. 
 

2.§ 

(1) Az Önkormányzat 2011. évi mőködési célú bevételeinek - kiadásainak mérlegét a 
2.1. sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek – kiadásainak mérlegét a 2.2. sz. 
melléklet szerint fogadja el. 

(2) Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 3. sz. melléklet 
szerint fogadja el. 

(3) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti 
részletezéssel a 4. és a 5. számú melléklet szerint elfogadja. 
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3.§ 
 

(1) Az Önkormányzat vagyonmérlegét az 6. számú melléklet szerint jóváhagyja 265.941 
eFt állományi eszköz – forrás értékkel, mely tételes vagyonleltárral van alátámasztva.  

. 
4.§ 

 
A 2011. évi egyszerősített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány 
kimutatást a 7-9. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 
 

5.§ 
 

A 2011 évi módosított pénzmaradvány összege 4.298 eFt. 
 

6.§ 
 

(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évet érintı közvetett támogatásait a 10. 
sz. melléklet szerint tudomásul veszi. 

(2) A Képviselı-testület az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 11. sz. 
melléklet szerint jóváhagyja. 

(3) A Képviselı-testület több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 12. 
sz. melléklet szerint veszi tudomásul. 

(4) A Képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. sz. melléklet 
szerint veszi tudomásul. 

(5) A Képviselı-testület az adósságállomány alakulásának bemutatását a 14. sz 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

7.§ 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

K.m.f. 
 

 Rédai János sk.      Dr. Tombácz Ferenc sk. 
  polgármester            jegyzı 
 
Kivonat hiteléül: 
Kuncsoba,2012.04.20. 
 
Nagy Lajosné 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve: 2012. április 20. 
 
 
 

/: Dr. Tombácz Ferenc :/ 
jegyzı 


