Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 88. § kapott felhatalmazás alapján helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 456.939 e Ft költségvetési bevétellel
b) 451.949 e Ft költségvetési kiadással
(2) a 2011. évi pénzmaradványt a 11 mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 2011. évi helyesbített pénzmaradványt
39.104 e Ft-tal
b) 2011. évi módosított pénzmaradványt
40.824 e Ft-tal
elfogadja.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi főösszegének
teljesítését - forrásonkénti részletezésben - a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét, szakfeladatonkénti teljesítést a 3. melléklet,
költség nemenkénti teljesítését a 3/1. melléklet szerint elfogadja.
(2) A 3. mellékletben az önkormányzat teljesített kiadásaiból:
a) működési, fenntartási célú kiadás
aa) személyi juttatás
ab) munkáltatót terhelő járulékok
ac) dologi kiadás

347.169 e Ft
158.800 e Ft
38.966 e Ft
149.403 e Ft

(3) A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a 2011. évi felhalmozási kiadások teljesítését a
4. mellékletben foglalt célok szerint 40.410 e Ft-tal elfogadja.
(4) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásának teljesülését
16.463 e Ft-tal, a
fejlesztési célú pénzeszköz átadás teljesítését 1.768 e Ft-tal fogadja el, melynek részletezését az 5.
melléklet tartalmazza.
(5) A 2011. évi normatív hozzájárulás elszámolása során az önkormányzat 1.720 e Ft összegű
támogatást kap a központi költségvetésből.
4. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalék felhasználását tudomásul veszi. Az általános
tartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítások keretében történt tételes számadás.
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(2) A Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének helyesbített
pénzmaradványa 39.104 e Ft, előző évben képzett tartalékok maradványa 17.142 e Ft, összesen
56.264 e Ft, mely összegből 56.000 e Ft-ot a 2012. évi költségvetésben a 2011. évről áthúzódó
beruházások és egyéb kiadások finanszírozására használ fel, a további 264 e Ft-ot tartalékba
helyezi.
(3) Az önkormányzat adósságállományát a 6. melléklet, hitelképességét a 7. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet mutatja be.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó
egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány
kimutatást a 9, 10, 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja és az arról szóló könyvvizsgálói
jelentést tudomásul veszi.
(2) Az önkormányzat 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12. mellékletben részletezett
vagyonkimutatás alapján 2.865.046 e Ft-ban tudomásul veszi, az immateriális javak, tárgyi eszközök
és üzemeltetésre átadott eszközök bruttó érték és értékcsökkenés változását a 13. melléklet
tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a Magyar Állam képviseletében a MNV Zrt által ingyenesen átadott 8/5 és 8/6
hrsz ingatlanok esetében a szerződésben foglalt kötelezettségeket teljesíti, az elidegenítési tilalom a
szerződéskötéstől (2011.02.25) számított 15 évig fennáll. Az ingatlanokat a szerződésben foglalt
feladatokra hasznosítja.
(4) Az önkormányzat 2011. évi ellenőrzési jelentését a 22. melléklet tartalmazza.
(5) A kiegészítő 14 - 22. mellékleteket a képviselő-testület tudomásul veszi.
(6) A 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről és az
Állami Számvevőszék részére történő megküldéséről a polgármester 2012. június 30-ig
gondoskodik.
6. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2012. július 1-én hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet és az azt módosító
10/2011, (VI.22.) önkormányzati rendelet, a 14/2011. (XI.22.) önkormányzati rendelet, a 4/2012.
(III.20.) önkormányzati rendelet.

Miklós Tamás
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2012. április „24.„
Tóthné Titz Éva
jegyző
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