
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

7/2012.(V.02.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.. törvény 
89. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a 
következő rendeletet alkotja.

l . §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást

170 953 E Ft nyitó pénzkészlettel 
1 644 683 E Ft bevétellel 
-125 475 E Ft pénzforgalom nélküli bevétellel 

- 1 601 458 E Ft kiadással
88 703 E Ft záró pénzkészlettel 
31 373 E Ft egyéb aktív, passzív pénzügyi 

elszámolással 
-1 418 E Ft költségvetési befizetéssel 

(többlettámogatás miatt)
-58 735 E Ft Előző évben képzett 

költségvetési tartalék
__________________________________ maradvánnyal_________________

59 923 E Ft költségvetési pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az
1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 
3/a., 3/b.,3/c. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2 - §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti 
alakulását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint 
a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és 
eszközök szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.



(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 
10/a.,10/b.,10/c. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú táblázatban 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, 
illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 
a 2-16. számú táblázatokban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a
11. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(10) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát -  12/a., 12/b. számú 
mellékletben foglaltak szerint 3 953 038 E Ft-bán állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. számú mellékletben 
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 
2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló

3-§

4 .§

elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek 
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5 .§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szikszó, 2012. máius 2.

jegyző
Füzesséri József 

polgármester

A rendeletet kihirdettem:

Szikszó, 2012. május 2.

jegyző































EU-s projekt címe: Funkcióbővííő  városrehabilitáoió  (Fő iér li.)

Projekt azonosítója: ÉWIOP 2 .1 .2 /A -2Í-2010.

_____ ____  teljesítés

10. b. m e llék le t

Bevételek Összesen 2011.12.31-ig 2012 .ütem 2013. ütem

Saját erő 84 743 33 670 51 073
EU-s forrás 314 669 75 188 98 423 141 058

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

B evételek összesen 399 412 75 188 132 093 192 131

teljesítés

Kiadások Összesen 2011.12 .31-ig 2012 .ütem 2013. ütem

Kiadások összesen 399 412 34 240 180 958 184 214






























































