
Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2012 .(IV.19.) rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) és 
f) pontja, a  Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint annak végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. Tv. 16. § (1) bek. és 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja.  

 
 

1.§. 
 

Tószeg Község Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást az l.,  2., számú mellékletben foglaltaknak megfelelően  
 

781.519 ezer Ft bevétellel 
 

767.949 ezer Ft kiadással   
jóváhagyja. 
 
Az önkormányzat intézményeinek, Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola és Óvoda Tószeg 
költségvetési előirányzatainak teljesítését, 3., 4., 4.a., 4.b, 4.c, 4.d  számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.  
 

2.§.  
 

A felújítási kiadások teljesítését 9.000 ezer Ft, a felhalmozási kiadások teljesítését 19.894 ezer 
Ft összegben az 5. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja.  

 
3.§. 

 
Az önkormányzat 2011. december 31-ei vagyonát a 8. számú egyszerűsített mérleg melléklet 
alapján 1.796.709 ezer Ft-ban állapítja meg. 
 
Az önkormányzat költségvetési  pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglaltak szerint 
91.665 ezer Ft összegben jóváhagyja.  Ebből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány : 
65.828 e Ft,  szabad pénzmaradvány :  25. 837 e Ft.  
 
A 2011. évi költségvetési pénzmaradvány összegének változása: a 2010. évhez viszonyítva + 
előjelű , melynek magyarázata az, hogy az Önkormányzat likvid hitelét évvégén működési 
hitelnek kellett átminősíteni, ezért záró állományként nem került be a 2011. évi 
pénzmaradvány elszámolásba.   
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4.§. 

 
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 6. számú, a 2011. évi pénzforgalmi 
egyeztetést a 7. számú, a követelések és kötelezettségek részletezését a 7/a sz. számú, az 
egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 9. számú, az egyszerűsített vállalkozási maradvány 
előírt tagolását a 11. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.  
 
 

5.§. 
 

Tószeg Község Önkormányzatának 2011.évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartásról 
szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
/XII.24./ Korm. rendelet 45/B. §. (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV.92/A. § (1) bekezdésének megfelelően kell eljárni. 

 
 

6.§. 
 

(1) Ezen rendelet 2012. április 19-én  lép hatályba. 
 

 
 

Tószeg, 2011. április 17. 
 
 
 
 

Dr. Gyuricza Miklós     Hasznosné dr. Nagy Ágnes 
                 polgármester          jegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: Tószeg, 2011. április 19. 
 

Hasznosné dr. Nagy Ágnes 
             jegyző 


