
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

6/2012. (V.02.) számú
önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2011. évi zárszámadására

1.§.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011.évi
zárszámadását a könyvvizsgáló jelentésével együtt 612130 e Ft bevétellel és 607637e Ft
kiadással hagyja jóvá az 1.számú melléklet szerint.

/1/ Kiadásokon belül:
- Személyi juttatások 197836 e Ft
- Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 51341 e Ft
- Dologi kiadások 91873 e Ft
- Egyéb folyó kiadások 13659 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások ,egyéb felh. kiad. 99104 e Ft
- Részvények és részesedések vásárlása 2157 e Ft
- Hitel törlesztés 37904 e Ft
- Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások 383 e Ft

/2/ Működési célú bevételek és kiadások 2011.évi mérlegét a 2.számú
melléklet szerint fogadja el.

/3/ A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011.évi mérlegét a 3.számú
melléklet szerint hagyja jóvá.

/4/ A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2011.évi teljesí-
tését szakfeladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

/5/ Az Polgármesteri Hivatal 2011.évi működési kiadásainak
teljesítését 110.940 e Ft-tal

Ebből: - Személyi juttatások 63881 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok 14533 e Ft
- Dologi kiadások 22363 e Ft
- folyó kiadások 10163 e Ft

fogadja el az 5.számú melléklet szerint.

/6/ A beruházási kiadások 2011. évi teljesítését 113380 e Ft összegben a
6.számú melléklet szerint fogadja el.



2

2.§.

Az Önkormányzat 2011.évi helyesbített pénzmaradványát 6454 e Ft összeggel hagyja
jóvá a 7/b számú melléklet szerint. Az önkormányzati pénzmaradvány feladattal terhelt.

3.§.

Az Önkormányzat 2011 december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak
összegét 687059 e Ft-ban állapítja meg a 7.számú melléklet szerint.
Az Önkormányzat 2011 december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8 számú
melléklet , a forgalomképtelen ingatlan leltárát a 8/a.számú, a korlátozottan
forgalomképes ingatlan leltárát a 8/b, a üzleti vagyon leltárát a 8/c mellékletek szerint
fogadja el.

4.§.

A 2011.évben nyújtott közvetett támogatásokat 1729 e Ft összegben hagyja jóvá a
9.számú melléklet szerint.

5.§.

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011.évi engedélyezett és ténylegesen
betöltött létszámkeretét a 10.számú melléklet szerint fogadja el.

6.§.

Ez a rendelet kihirdetése napján 2012. május 02-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
1/2012./II.24./, 12/2011./IX.01./, 10/2011./V.18./ önkormányzati rendeletekkel
módosított 2/2011./II.18./. önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2011 évi
költségvetésére - hatályát veszti.

K e n g y e l, 2012. április 20.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
Kengyel, 2012. május 2.

Dr. Fekete Nóra
jegyző


