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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról 
(Zárszámadás) 

 
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (1) a) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével, 
Magyarpolány Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról – 
zárszámadásáról – a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-
testület) Magyarpolány Község Önkormányzat és költségvetési szervei (továbbiakban: 
önkormányzat) 2011. évi költségvetésének végrehajtását 194.555 ezer forint teljesített 
bevétellel állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 

2. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 169.893 ezer forint 
teljesített kiadással állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat teljesített kiadásait szakfeladatonként összevontan e rendelet 3. 
melléklete tartalmazza. 

3. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évben teljesített működési, fenntartási 
kiadásait 152.954 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban): 

 - Személyi juttatások 53.118  
 - Munkaadókat terhelő járulékok 12.871 
 - Dologi kiadások 47.852 
 - Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások   3.538 
 - Pénzeszköz átadások 35.575 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évben teljesített felújítási és felhalmozási 
kiadásait összesen 11.651 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban): 

 - beruházások:    855 
 - felújítások: 7.504 
 - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3.292 
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(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évben teljesített kölcsön folyósítási és hitel 
visszafizetési kiadásait 5.288 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer 
forintban): 

 - kölcsön:    500 
 - hitel visszafizetés: 4.788 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát 82.026 ezer forinttal 
jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban): 

 - tárgyévi pénzmaradvány: 25.842 
 ebből:  
 költségvetési kiutalatlan támogatás 1.766  
 - előző évek pénzmaradvány: 56.184 
 ebből:  
 Körjegyzőség pénzmaradvány 1.805  

4. § 

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 24 fő átlagos statisztikai 
állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 22 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-
létszámmal jóváhagyja. 

5. § 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen 
e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásainak és bevételeinek alakulását a 4. 
melléklet tartalmazza 

(3) Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége bevételeinek és kiadásainak 
alakulását szakfeladatonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 5. 
melléklete tartalmazza. 

(4) Magyarpolány Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait e rendelet 6.  
melléklete tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat tartalék felhasználásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza 
(6) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza. 
(7) Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését e rendelet 9. melléklete 

tartalmazza. 
(8) Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását e rendelet 10. melléklete 

tartalmazza. 
(9) Az önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását e rendelet 11. melléklete 

tartalmazza. 
(10) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza. 
(11) Az önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 13. melléklete 

tartalmazza. 
(12) Az önkormányzat és a körjegyzőség pénzeszköz változásának bemutatását a 14. 

melléklet tartalmazza. 

 



3 
 

Záró rendelkezések 

6. § 

(1) E rendelet a kihirdetéséről követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Magyarpolány Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének Magyarpolány Község Önkormányzat 2010. évi 
költségvetési beszámolójáról szóló 4/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester körjegyző 

 

 

Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz. 

 

Magyarpolány, 2012. május 4. 

 Dobosi Gergely 
 körjegyző 
 


