Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) rendelete az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) rendeletének
módosításáról.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított- 1992.
évi XXXVIII. Törvény 65.§ alapján a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.
évi CLXXXIX törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
Rendeletben foglaltak alapján a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§.
A költségvetés bevételei és kiadásai
A képviselő-testület a Helyi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat együttes
2011. évi költségvetésének
Bevételi és kiadási főösszegét:

386.047 e Ft-ban,

Ezen belül:
Működési bevételeit:
Támogatásait:
Felhalmozási és tőkejellegű bevételeit:
Támogatásértékű bevételeit:
Véglegesen átvett pénzeszközeit:
Hiteleit:
Pénzmaradványait:

136.070 e Ft-ban
80.219 e Ft-ban
19.026 e Ft-ban
105.966 e Ft-ban
1.500 e Ft-ban
43.058 e Ft-ban
208 e Ft-ban

Működési kiadásait:
Felhalmozási kiadásait:
Finanszírozási kiadásait pedig:
állapítom meg.

226.917 e Ft-ban
50.724 e Ft-ban
108.406 e Ft-ban

Az Önkormányzat bevételei
3.§.
A 2.§- ban megállapított bevételi főösszeg összesített táblázatát az 2. számú melléklet 1.
oldala, részletezve a 2-6. oldal tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai
4.§.
A Képviselő-testület kiadási előirányzatait összesítve a 3. számú melléklet 1. oldala,
részletezve a 2-10. oldala szerint állapítja meg.

5.§.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését – bevételi – és kiadási kiemelt
előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.

6.§.
Ágfalva Község Önkormányzat költségvetésének szociálpolitikai
pénzeszközátadások kiadásait az 5. számú melléklet 1-2 oldala tartalmazza.

juttatások

és

7.§.
Ágfalva Község Önkormányzat költségvetésének beruházási és felújítási kiadásait a 6. számú
melléklet tartalmazza.

8.§.
Az eredeti előirányzatokat és a vonatkozó változást – a működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 7. számú melléklet tartalmazza.

9.§.
A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a jelen rendelet 8. számú mellékletnek
megfelelően határozza meg.

Záró rendelkezések
10.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Gaál István
polgármester

Szováti Júlia
mb.jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. március 1-n.

Szováti Júlia
mb.jegyző

