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E l  t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. februári ülésére

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetésének el készítését megalapozó Polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képvisel -testület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési évét l a 2012. önkormányzati költségvetési évben eddig teljesített
pénzforgalmi adatokról az alábbi tájékoztatást adom az Áht. 25 § (3) – (4) bekezdése feladatkörében
eljárva:

KIADÁSOK (Ft) 2012. január 1.- 2012. január 31.

1. ködési és fejlesztési célú támogatásérték  kiadások 4.071.719

2. Bér és bérjelleg  kiadások, járulék 9.440.613

3. Dologi kiadások 3.541.239

4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 9.188.357

I. Összes kiadás (1-4) 26.241.928

BEVÉTELEK (Ft) 2012. január 1.- 2012. január 31.

1. Állami támogatások és hozzájárulás 18.594.655

2. Intézményi m ködési bevételek és egyéb visszatérülések 318.373

3. Egyéb sajátos bevételek 669.334

4. Támogatás érték  bevételek 1.038.559

5. KEOP pályázati el leg 6.915.600

II. Összes bevétel (1-4) 27.536.521
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Tisztelt Képvisel -testület!

Kezdeményezem az önkormányzat  2012. évi költségvetési rendeletébe beépíteni és a fentieket változtatás
nélkül elfogadni.

Csanytelek, 2012. február 3.
Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

…../2012. (II. 10.) Ökt határozat

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetésének el készítését megalapozó Polgármesteri beszámoló

Határozati    j a v a s l a t

Csanytelek Község Önkormányzata épvisel -testülete a Polgármester úr által írásban beterjesztett
beszámolóját megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta és elrendeli az önkormányzat 2012. évi
költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet tervezetébe – mint átmeneti gazdálkodás idején tett
intézkedés kihatása – való beépítését, az Áht. 25. § (3) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva.

Végrehajtás határideje:  azonnal
Végrehajtásért felel s:  Kató Pálné jegyz  és

          Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet
Beszámolás határideje:  önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete beterjesztésekor

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzat Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet
- Irattár


