ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012. /IV. 23./ sz.
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
/tervezet/
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 91. §ában biztosított jogkörében a 2011. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet
alkotja:
1. §
(1) Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a.,. számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően
214.896 e Ft bevétellel,
200.510 e Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben kimutatott bevételi és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú
bontását a 2/a és 2/b mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási
előirányzatainak teljesítését címenként a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat kiadásainak szakfeladatok szerinti előirányzatait és teljesítését a 4. sz.
melléklet szerint fogadja el.
2. §
(1) A felújítási kiadások teljesítését 2.110 ezer Ft összegben, valamint annak célonkénti
részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A beruházási kiadások teljesítését 4.196 ezer Ft összegben, a felhalmozási célú hitel
tőketörlesztését 1.176 ezer Ft-ban, a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §
Az Önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben
szereplő adatok alapján állapítja meg.

4. §
Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8.
számú melléklet szerint fogadja el.
5. §
Az önkormányzat pénzmaradványát a 9. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

6. §
Az önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásait a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja
jóvá.
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kocsis Attila
polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Záradék:
Ezen rendelet kihirdetve: 2012. április 23.
Atkár, 2012. április 23.
Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző
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RENDELETÉNEK INDOKLÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. /XII. 30./
Kormányrendelet 29. §-a és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CLXIX. törvény alapján alkotta meg az Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetését.
Az Áht. szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a könyvviteli
mérleget, módosított pénzmaradvány megállapítását, annak felosztását a polgármester a
költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot.
Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
költségvetéséről szóló 1/2011. /I. 31./ számú rendeletét többször módosította.

2011.

évi

Bevételi források és azok teljesítése:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 81. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzat a helyi lakosság szükségleteiből és a jogszabályokból adódó feladatait saját
költségvetési szerv útján, más gazdálkodó szervezet támogatásával, szolgáltatások vásárlásával,
illetve egyéb módon látja el. Az önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből,
átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, központi
költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg.
Saját bevételek között a törvényben rögzített módon a települési önkormányzatok által
megállapított és kivetett helyi adók a legjelentősebbek. Atkár Község Önkormányzatának 2011.
évben magánszemélyek kommunális adójából 8.242 e Ft, állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetendő iparűzési adóból 10.414 e Ft, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetendő iparűzési adóból pedig 0 e Ft helyi adó bevétele keletkezett. Az
adóbevételeknél sok túlfizetés mutatkozik, visszafizetések is szükségesek lennének, amit sajnos
egyelőre nem tudtunk teljesíteni.
Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó
nyereség, osztalék kamat és bérleti díjként sajnos nagyon minimális bevétele van
önkormányzatunknak, és annak zömét is az étkezési térítési díjak alkotják.

Illetékbevétellel önkormányzatunk nem rendelkezik.
Az Ötv. 87. § (1) bekezdése értelmében önállósága és működőképessége védelme érdekében
kiegészítő állami támogatás illeti meg az önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő települési
önkormányzatot. A támogatást 27.482 e Ft összegben kapta meg önkormányzatunk.
Vis maior tartalékból 214 e Ft támogatáshoz jutott Önkormányzatunk az árvízproblémák
megoldásának enyhítésére.

Kiadások alakulása:
Folyó működési kiadásaink túlnyomó részét a személyi juttatásokra és azok járulékaira kifizetett
pénzeszközök jelentették. Dologi kiadásaink között az élelmiszer beszerzés, a közüzemi díjak és
a fizetett banki kamatok jelentették a legnagyobb terhet. Az önkormányzat által kifizetett
szociális juttatások összege 16.637 e forint.
Fejlesztési kiadásaink között a kiadások egy része felújítási kiadás, melyek között járda felújítás,
sütő vásárlása szerepelnek, a kiadások más része pedig beruházási kiadás, amelyben 2.184 e Ft
értékben ingatlan vásárlás szerepelt.
A pénzmaradvány változása:
Önkormányzatunk pénzmaradványa a következőképpen alakult: Az előző évek pénzmaradványa
-13.273 e Ft, a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 13.077 e Ft, a szükséges visszafizetés és
kiutalás beszámításával összességében a pénzmaradvány 10.189 e Ft. A visszafizetés a 33. űrlap
alapján vált szükségessé, míg a többlettámogatásra a 31. és 50. űrlapok alapján jogosult az
önkormányzat.
Hitelműveletek alakulása:
Fejlesztési célú, hosszú lejáratú hitelünk a Közkincs hitel, melyet 20.000 e Ft összegben vettünk
fel, és törlesztését 2009. évtől kezdtük. A hitelre kamat- és tőketámogatást nyertünk az OKM-től.
2011. december 31-én a még fennálló tartozás 16.766 e Ft. 2011. év során szükséges volt
igénybe vennünk folyószámlahitelt, év végén azonban nem állt fenn ilyen tartozásunk.
A vagyon alakulása:
Önkormányzati vagyon értékesítésére 2011. évben 1.908 e Ft értékben került sor. Földterületet
értékesítettünk 1.900 e Ft-ért, gépet 8 e Ft-ért.

Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. Az önkormányzati
vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell
nyilvántartani. Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül
kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. A
törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes:
forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok, és minden más ingatlan és
ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít;
korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi
önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingóságok.
A mérleg szerinti tárgyi eszközök közül a gépek, berendezések, felszerelések értéke emelkedett:
gépek, berendezések, ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlásának értékével. Az
ingatlanok esetében csökkenés tapasztalható.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Atkár, 2012. április 23.

Kocsis Attila
polgármester
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