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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testületének
3./2012. (V.16.) Önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselı-testület) az
Államháztartásról szóló 2011. évi .CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6)
bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:

A rendelet kihirdetve:
Bér, 2012. május. 17.

-------------------------körjegyzı
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A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
(2) Az önkormányzat Költségvetésében szereplı – nem intézményi kiadások – költségvetési
mőködési jellegő kiadások külön címet alkotnak.
CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS:
1.1 Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételei és kiadásai
2. §.
(1) Az önkormányzat 2011. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti
bevételi fıösszegét:
62.995. ezer Ft-ban,
kiadási fıösszegét:
62.321. ezer Ft-ban
pénzmaradvány összegét:
674. ezer Ft-ban fogadja el

I. A költségvetési bevételek kiadások
3. §
(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei 62.995. ezer Ft forrásonként, az
1. számú melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított elıirányzat szerinti a mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a következık
szerint hagyja jóvá:
Mőködési kiadások összesen: 54.334. ezer forint,
A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint a mőködési
kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai összesen:
A felújítási és felhalmozási kiadások: 3.207. ezer forint.
A finanszírozási kiadások: 4.780. ezer forint.
Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási
valamint a finanszírozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a szakfeladatonkénti bevételeit és kiadásait az 4. számú melléklet
tartalmazza.
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5. §
(1) Az önkormányzat 2011. Mérlegét a 5. számú melléklet alapján hagyja jóvá
6. §
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak elıirányzatait éves bontásban
a 6. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések:
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.
Kelt: Bér:2012. május 16.

.................................................
Matics János sk
polgármester

...............................................
Hegedüs Tiborné sk
körjegyzı
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