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TERVEZET 
 
Tengelic Község Önkormányzata  Képviselő-testületének     ./2012 (      .) önkormányzati 
rendelete  az önkormányzat 2011. évi  költségvetésének végrehajtásáról. 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) 
bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
Törvény 92.§.(13) bekezdésének a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró a 
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 
 

1.A rendelet hatálya 
 

1.§. 
 A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. 
 

2.§. 
       (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal. 

   
 

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadásai külön címet alkotnak. 
 

 
  2.A költségvetés  bevételei  és  kiadásai      

 
3.§. 

 
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi  
 
   a) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát                          324 215 E Ft-ban 
   b) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát                          394 006 E Ft-ban 
   c) költségvetési hiányát                              69 791 E Ft-ban 
   d) a költségvetési hiány finanszírozására  
       szolgáló előző évek pénzmaradványát                              69 791 E Ft-ban 
       ebből: működési célú pénzmaradványt                             46 153 E Ft-ban 
                   felhalmozási célú pénzmaradványt                       23 638 E Ft-ban 
  e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 
       finanszírozási célú műveletek bevételeit                      0 E Ft-ban 
       ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit           0 E Ft-ban 
                          a felhalmozási célú műveletek bevételeit      0 E Ft-ban 
       finanszírozási célú műveletek kiadásait                          0 E Ft-ban 
       ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait            0 E Ft-ban 
                          a felhalmozási célú műveletek kiadásait       0 E Ft-ban 
f) költségvetésének bevételi főösszegét           394 006 E Ft-ban 
f) költségvetésének kiadási főösszegét           394 006 E Ft-ban 
állapítja meg. 
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4.§.  Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt 
előirányzatonkénti  részletezését  az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
5.§. A képviselő-testület az önkormányzat működési, fejlesztési bevételek és kiadások 
alakulását bemutató mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
6.§.  A képviselő-testület helyi Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási 
előirányzatát az  3. számú melléklet szerint   hagyja jóvá. 
 
7.§.  A képviselő-testület helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és 
kiadási előirányzatát az  4. és a 5. számú mellékletek szerint   hagyja jóvá. 
 
8.§.  A képviselő-testület a helyi önkormányzat felhalmozási célú kiadásait, felújítási és 
felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
9.§. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő kiadásokat szakfeladatonkénti 
bontásban a 7. és 8.  számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
10.§.  Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá.  
 
11.§. Az önkormányzati szintű 2011. évi tényleges pénzmaradvány kimutatást a 10. sz. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
12.§. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti 
bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
13.§. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 12. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
14.§. A képviselő-testület az érték nélkül nyilvántartott eszközeiről készült vagyonkimutatást 
a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 
15.§. A képviselő-testület a helyi önkormányzat létszámkeretét   a  14-15. számú mellékletek  
szerint hagyja jóvá. 
 
16.§. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 16. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
17.§. Az önkormányzat által adott támogatásokat a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
18.§. Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 18. számú melléklet szerint  
hagyja jóvá. 
 
19.§. A helyi kisebbségi önkormányzat zárszámadása a helyi kisebbségi önkormányzat 
képviselő-testületének határozata alapján épül be. 
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20.§. A helyi kisebbségi önkormányzat zárszámadási határozatában foglaltakra vonatkozóan a 
helyi képviselő-testület nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
 
21.§. Az önkormányzat pénzmaradványát 74 587 e Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány 
kötelezettséggel terhelt része 1 395 e Ft a szállítók felé kötelezettség. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat pénzmaradványa 136 e Ft. A fennmaradó rész a szabadon felhasználható 
pénzmaradvány részét képezi. 
 

3. Záró  rendelkezések 
 

21.§. 
 

Ez a rendelet a  kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tengelic, 2012. április 17. 
 
 
 
 
 
  Gáncs István sk.    Tolnai Lászlóné sk. 
   polgármester              jegyző 
 
 
 
 
         


