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Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6 /2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Babót Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi
költségvetése végrehajtásáról a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
Költségvetési cím: Babót Község Polgármesteri Hivatala mint költségvetési szerv által alkotott cím,
„Önkormányzatok igazgatási tevékenysége és a kapcsolódó szakfeladatok” elnevezéssel.
2. § A költségvetési cím 2011. évi létszámkerete:
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége és a kapcsolódó szakfeladatok: 13 fő
Közfoglalkoztatottak 0 fő
3. § A képviselő- testület a 2011. évi költségvetésének végrehajtását

12 716 ezer Ft  nyitómérleggel,
93 294 ezer Ft  bevétellel,
93 019 ezer Ft  kiadással,
12 754 ezer Ft  záró pénzkészlettel,
14 863 ezer Ft  költségvetési pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

2. Költségvetési bevételek
4. § A 2011. évi költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A költségvetési cím 2011. évi működési és felhalmozási bevételeit a 2. melléklet, a bevételek
szakfeladatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési kiadások
6. § A 2011. évi kiadások kiemelt előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A költségvetési cím működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet,
a kiadások szakfeladatonkénti bontását a 6. melléklet tartalmazza.
8. § A 7. melléklet rögzíti a 2011. évi

a) felújítási kiadásokat célonként
b) beruházási kiadásokat feladatonként,
c) működési célú pénzeszköz átadást,
d) felhalmozási célú pénzeszköz átadást.

4. Egyéb kimutatások
9. § A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a
8. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat 2011. évi finanszírozási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány- kimutatását és egyszerűsített pénzforgalmi
jelentését a 10. melléklet, vagyonmérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza

5. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
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