
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  

8/2012.(IV. 26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat  
2011. évi költségvetés végrehajtásáról 

  
  

  
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV tv., a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv., 
valamint a Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2011 (I.27.) számú 
többször módosított 2011. évi költségvetési rendelete alapján Cserszegtomaj Község 
Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (továbbiakban: zárszámadás) az 
alábbi rendeletet alkotja: 
  
  

A rendelet hatálya 
1. §. 

  
(1) A rendelet hatálya Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesterre, a 
Polgármesteri Hivatalra és a részben önálló önkormányzati intézményekre terjed ki. 
(2)   A zárszámadás címrendje: A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló gazdálkodási 
jogkörrel felruházott intézmény egy címet alkotnak. 
  
  

Az önkormányzati zárszámadás fő összegei 
2. §.  

  
(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi 
 a) bevételi főösszeget 850.087 ezer forintban, 
 b) kiadási főösszeget  695.001 ezer forintban 
határozza meg az 2. melléklet szerint. 
  
(2) A 2011. évi módosított pénzmaradvány összege  158.449 ezer forint, amelyet a 9. 
melléklet mutat be. A melléklet alapján a 2012. évi általános tartalék összege 2.029 ezer 
forinttal nő. 
  
(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet fő és részösszegeit az 1-20. sz. mellékletek, a 
kiegészítő melléklet, valamint az 1-3 sz. függelékek foglalják magukban. E mellékletek részét 
képezik a zárszámadási rendeletnek. 
  

Az önkormányzati zárszámadás részletei 
3. §.  

  
(1)   Az önkormányzat mérlegadatait az 1. melléklet mutatja be. Az önkormányzat mérleg 

főösszege 3.214.942 ezer Ft. 
(2)   Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai előirányzatai 

költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. illetve a 2/1-2/5 
számú mellékletek mutatják be. 

(3)   A felhalmozási kiadások 60.904 ezer forint, a felújítási kiadások 8.370 ezer forint 
(összesen  69.274 ezer forint), melyek teljesítését az 5. melléklet tartalmazza. 



(4)   a/ Az általános tartalék év végén 11.028 eFt, melynek évközi változásait a 12. melléklet 
mutatja be. 
b/ A 2011. évi költségvetési módosított pénzmaradvány 158.449 ezer forint, melyet a 9. 
melléklet mutat be. 
c/ Az Önkormányzat 2011. évben céltartalékot nem képzett. 

(5)   Az éves létszám-előirányzat és annak teljesülése a költségvetési szervenként a 2/1-2/5 
mellékletekben látható. 

(6)   A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2011. évben:   27 fő 
Az Önkormányzatnál ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak létszáma: 12 fő 

(7)   A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a 2011. évben 
teljesített összeget a 15. számú melléklet tartalmazza. 

(8)   EU-s forrásokból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és 
kiadásait a 14. számú melléklet mutatja be. 

(9)   Ellátottak térítési díja nem került elengedésre méltányossági alapon sem. 
(10)         2011. évben az adófizetési kötelezettségek a Cserszegtomaj Község 

Önkormányzatának érvényben lévő adórendeletnek megfelelően kerültek kivetésre. Az 
adórendeletben foglaltakon felül adófizetési kedvezményben nem részesült senki. 
A helyi adóknál és a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként: 
Kedvezmények: 
Építményadó állandó lakosok részére első lakásig:   18.398 ezer Ft 
Telekadó:  -4000 m²-ig állandó lakosok részére:    

   - Építmény miatt 1000 m² 
   Összes telekadó kedvezmény 20 Ft-os adóösszeggel:  25.675 ezer Ft 

Mentességek: 
Idegenforgalmi adó 18. életévét be nem töltött magánszemély, és iskolába járók részére: 
2.636 ezer Ft 
Gépjárműadó igazolás alapján:                          955 ezer Ft 

(11)           
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,   
mentesség: 

 Épület    Cím   Helységet használó szervezet 
 Polgármesteri Hivatal Cserszegtomaj, Iskola utca 17. Cserszegtomaji Víziközmű Társulat (2011. január 5-ig) 
 Régi Községháza  Cserszegtomaj, Községháza u. 4. Cserszegtomaji Polgárőrség 
 Régi Községháza  Cserszegtomaj, Községháza u. 4. Rendőrség 
 Régi Községháza  Cserszegtomaj, Községháza u. 4. Tátika Népdalkör 
 Régi Községháza  Cserszegtomaj, Községháza u. 4. Gyöngyös Népdalkör 
 Régi Községháza  Cserszegtomaj, Községháza u. 4. Hegybíró 
(12)         Az Önkormányzat 2011. évben nem nyújtott egyéb kedvezményt, és nem engedett el 

kölcsön összegét sem. 
  

A költségvetési létszámkeret 
4. §. 

(1) Az önkormányzat létszáma: 
 - 73 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és 
 - 73 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban 
állapítja meg, melyet a 2. melléklet tartalmaz. 
  
  

Záró rendelkezések 
5. §. 

  



(1) Ez a rendelet 2012. április 26. napján lép hatályba. 
  
Cserszegtomaj, 2012. április 25. 
  
  
Bartha Gábor     s. k.         Berta Sándorné  s. 
k. 
polgármester                           jegyző  
  
  
  
Kihirdetve: 
 Cserszegtomaj, 2012. április 26. 
  
 Berta Sándorné  s. k. 
     jegyző 


