NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
9/2012. (IV.27.) Ök. számú rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. és 91. §-ában
meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1.§
(1)Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
ezen rendelet kiegészítő mellékletének 1,…30. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően:
1.894.320 e Ft bevétellel
1.880.239 e Ft kiadással
jóváhagyja.
(2)Az önkormányzat összevont bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
Az önkormányzat 2011. évi finanszírozási műveletek egyenlegét az 1. sz. melléklet 3. oldalán lévő 24.705 eFt -tal hagyja jóvá.
(3)Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek beszámolóját a bevételi és kiadási
előirányzatai teljesítését, támogatottságát és létszámadatait a 11., 12., 13., 14., 15., 16. számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4)A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási
előirányzatai teljesítését, támogatottságát és létszámadatait a 9 .sz. melléklet, a szakfeladatonkénti
bevételeit és kiadásait pedig a 10. sz.melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)Az önkormányzat az általa nyújtott lakásépítési kölcsön állományát és a 2011. évben kihelyezett
kölcsönök összegét és célonkénti megoszlását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6)Az önkormányzat az Európai Uniótól kapott támogatásokat és azok felhasználását önkormányzati
szintre összesítve a 2/b., projektenként pedig a 25. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7)Az önkormányzat pénzeszközátadásait, azon belül a támogatásértékű átadásokat, a szociálpolitikai
juttatásokat, a civil és egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a 17/a és 17/b. sz. mellékletekben
foglaltak alapján hagyja jóvá.
2.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
3.§.
(1) Az Ávr. 24. § (4) bek. Alapján a képviselő-testület az alábbi mérlegeket és mellékleteket hagyja jóvá:
A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét a 2/a., és a 2/b. sz. melléklet szerint.
A beruházási kiadásokhoz kapcsolódó felhalmozási hitelállományát és törlesztését az önkormányzat a
21. sz. melléklet szerint.
A Képviselő-testület többéves kihatással járó döntései pénzügyi konzenkvenciáit a 18.sz. melléklet
szerint fogadja el.

Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 27.
és
28.
számú
melléklet, a mérlegben szereplő adatok alapján 5.183.315 e
Ft eszköz és forrás összeggel állapítja meg.
A saját vagyon értéke a
vagyonkimutatás alapján 4.628.632 eFt.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a
részesedések alakulását a 29. sz. melléklet szerint.
4.§.
(1)A 2011. évi normatív állami hozzájárulások és normatív részesedés átengedett személyi jövedelemadó
elszámolását és egyéb központi támogatások összegét a 3., 4.,és 5. számú mellékletekben foglaltak
szerint fogadja el.
(2)Az önkormányzat a helyi adó és egyéb sajátos bevételek teljesítését az 6. sz. melléklet szerint fogadja
el.
(3)A pénzeszközátvételek teljesítési adatait a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5.§
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványát a 20.
mellékletekben foglaltak szerint, 23.865 eFt-ban hagyja jóvá.

számú

(2) Az önkormányzat pénzkészlet változását, miszerint 2011. január 1-én meglévő 2.653 eFt nyitó
pénzkészlet 2011. december 31-re 16.734 eFt-ra változott, elfogadja a 26. sz. melléklet szerint
6.§.
A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesítését a nemzetiségi önkormányzat határozata alapján a 23., 24. számú mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá.
7.§.
(1)Az Ávr. 28. § szerinti a Képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett támogatásokat a 22/a, a
városi sporttevékenységre 22/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A címrendet a 30. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
8.§.
(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2)A kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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