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                Komjáti  Község  Önkormányzat  Képviselő  Testület   4/2012.(IV.26.) 
                    önkormányzati  rendelete az  Önkormányzat 2011.évi  zárszámadásáról   
 
 
          Komjáti  Község  Önkormányzat  Képviselő  Testület az államháztartásról szóló   
2011.évi CXCV.törvény  34.§ (4) pontban  kapott felhatalmazás  alapján, az 1990.évi LXV.tv. 
  91.§.-ban  meghatározott feladatkörében  eljárva a 2011.évi zárszámadásról  az alábbiakat 
                                                               rendeli  el:  
 

1. Általános  rendelkezések  
                                                        
                                                                 1.§. 
                                 A rendelet hatálya az önkormányzatra  terjed ki. 
 
                  
                     2.Az önkormányzat összesített 2011.évi költségvetésének teljesítése 
                              
                                                                  2.§. 
 
A képviselő testület  az önkormányzat teljesített  2011.évi :.a/ kiadási  főösszegét:153.466.                  
                                                                                                    ezer forintban, 
                                                                                                b./bevételi  főösszegét:160.431 
                                                                                                   ezer  forintban 
állapítja  meg. 
 
                                                                  3.§. 
 
Az önkormányzat  összesített  2011.évi teljesített – továbbá eredeti,módosított előirányzat  
szerinti  -  költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti,valamint ezek működési és 
felhalmozási cél  szerinti  részletezését az 1.sz. melléklet  tartalmazza. 
 
                                                                  4.§. 
 Az  önkormányzat összesített 2011.évi teljesített  kiemelt  kiadási  előirányzatai az 
alábbiakban  meghatározott  tételekből állnak: 
 
a./ működési  kiadások: 
aa./ személyi  jellegű  kiadások:                                          36.229.-  e Ft 
ab./ munkaadókat  terhelő  járulékok:                                    9.580.- e Ft 
ac./ dologi jellegű  kiadások:                                               27.342.-  e Ft 
ad./ ellátottak pénzbeni juttatásai:                                          9.727.-  e Ft 
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ae./egyéb, működési  célú  kiadások:                                            .- 
 
b./  felhalmozási  kiadások:                                      
ba./ beruházások:                                                                   17.637.-e Ft, 
bb./ felújítások:                                                                      19.528.-e Ft. 
bc./ egyéb felhalmozási  célú kiadások:                                      - 
 
                                                               5.§. 
 
Az önkormányzat 2011.évi felújítási előirányzatait és azok  teljesítését a 2.sz.melléklet  
tartalmazza. 
 
                                                               6.§. 
 
Az önkormányzat  2011.évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését 
A 3.sz.melléklet tartalmazza. 
 
                                                              7.§. 
 

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2011.évre összesített – közfoglalkoztatottak 
nélküli -  teljesített létszám  előirányzatát az alábbiak  szerint  hagyja  jóvá: 
a./ átlagos  statisztikai  állományi  létszám –átlaglétszám  -  12 fő 
b./az év utolsó napján  foglalkoztatott záró  létszám:  12 fő 

 
(2) A közfoglalkoztatottak  éves teljesített  létszáma:  6 fő. 

 
    A körjegyzőség 2011.évi költségvetésének  teljesítése 

 
                                                              8.§. 
 
           A képviselő testület a körjegyzőség teljesített 2011.évi  
a./ kiadási  főösszegét 23.727 ezer  forintban 
b./ bevételi  főösszegét  26.499 ezer forintban  állapítja  meg. 
 
                                                              9.§. 
 
A körjegyzőség 2011.évi teljesített – továbbá  eredeti,módosított előirányzat  szerinti – 
költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti,valamint ezen  belül működési és felhalmozási 
cél  szerinti  részletezését a 4.sz.melléklet  tartalmazza. 
 
                                                            10.§. 
 
(1) A körjegyzőség 2011.évi teljesített   kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban  
meghatározott   tételekből állnak,azaz : 
 
a./ működési  kiadások :                             
aa./ személyi  jellegű kiadások:              15.824.- ezer forint 
ab./ munkaadókat terhelő járulékok:         4.107.-ezer  forint 
 



 
ac./ dologi  jellegű  kiadások:                   3.611.-ezer forint 
ad./ ellátottak pénzbeli juttatásai:                       - 
ae./ egyéb működési célú kiadások:                   - 
 
b./  felhalmozási  kiadások:                          
ba./beruházások:                                          185.-ezer forint 
bb./felújítások:                                                    - 
bc./egyéb felhalmozási célú kiadások                -    
 
 
                                                            11.§.    
                                                               
 
Az  önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 
2011.évre vonatkozó  teljesítési adatokkal is -  a 5.sz.melléklet tartalmazza. 
 
                                                               
 
                                                            12.§. 
 
     Az önkormányzat helyi adó bevételeit  a 6.sz.melléklet  tartalmazza. 
 
 
                                                            13.§. 
 
                        Ez a rendelet 2012.május 2.-án lép  hatályba. 
 
Szaló  József                                                                                    dr.Osváth  István 
Polgármester                                                                                     körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
  
  
  
  
 
  
 
 
 
  



 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
Komjáti,2012.április 17.-én. 
 
                                              
  
 
 
 


