ABÁDSZALÓK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2012. (IV. 27.)
önkormányzati r e n d e l e t e
Abádszalók Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról és pénzmaradványának
jóváhagyásáról.

Abádszalók Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény l6. §. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló – többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt rendelkezés alapján az önkormányzat 2011.
évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire és a
Cigány valamint a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatra.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi
költségvetésének teljesítése
2. §.
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a Cigány és Ruszin Kisebbségi
Önkormányzatot is – 2011. évi költségvetési teljesítésének
- bevételi főösszegét

1.324.600 ezer Ft-ban

- kiadási főösszegét

1.175.425 ezer Ft-ban

Finanszírozási műveletek nettósítása utáni teljesített költségevetési
- bevételi főösszegét

1.324.279 ezer Ft-ban

- kiadási főösszegét

1.092.056 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.
/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadását és pénzmaradványának
jóváhagyását az 5/2012. (IV.5.) számú határozatával fogadta el, az 1/A táblázatban
foglaltak szerint.
/3/ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadását és pénzmaradványának
jóváhagyását a 6/2012.(IV. 06) határozatával fogadta el, az 1/B. táblázatban foglaltak
szerint.

-2I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
3. §.
/1/ Az önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve
működési és fenntartási cél szerinti részletezését az 1. sz. táblázat tartalmazza.
/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek teljesítése 246 ezer Ft,
kiadásainak teljesítése 236 ezer Ft, pénzmaradványa 10 ezer Ft.
/3/ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek teljesítése 474 ezer Ft,
kiadásainak teljesítése 406 ezer Ft, pénzmaradványa 68 ezer Ft.
II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
4. §.
/1/ Az önkormányzat teljesített működési és fenntartási kiadásainak előirányzatát a
képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá, a 2. sz. táblázat szerinti részletezésben
főbb jogcímenként, valamint a 2 sz. mellékletben intézményenkénti és szakfeladatonkénti
részletezésben.
Működési és fenntartási kiadások teljesítése: 955.320 ezer Ft a 2. sz. táblázatban
foglalt, valamint az alábbi kiemelt részletezés szerint:
- személyi jellegű kiadások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi jellegű kiadások
- egyéb pénzbeli juttatás
- támogatások, pénzeszköz átadások
- működési célú támogatásértékű kiadás
- működési célú hitel kamata
- előző évi maradvány visszafizetése
- egyéb befizetési kötelezettség
- előzetesen felszámított áfa befizetés
Felhalmozási és felújítási kiadások teljesítése

425.963
107.674
358.150
6.585
987
8.239
28.334
9.676
5.355
4.357

ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft.
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

135.206 ezer Ft

/2/ A kiadások között szereplő egyéb tételek:
- működési célú hitel
- pénzforgalom nélküli kiadások

9.823 ezer Ft
1.530 ezer Ft

- felhalmozási célú hitel

73.546 ezer Ft

/3/ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait 138.808 ezer Ft-ban
hagyja jóvá, a 3. sz. melléklet szerint.

-3/4/ A képviselő-testület az önkormányzati mérleg főösszegét 4.251.602 ezer forintban, az 5.
sz. táblázat szerinti részletezésben elfogadja.
/5/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. sz. táblázat szerint
fogadja el.
/7/ Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi
jelentését, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, az 5. 6. 7. sz. táblázatoknak
megfelelően fogadja el.
III. PÉNZMARADVÁNY
5. §.
/1/ Az önkormányzat 2011.évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált, 4. és 7. sz. táblázatban részletezett – pénzmaradványa 154.673 ezer Ft,
melyből:
Felhalmozási célú maradvány: 26.257 ezer Ft
Működési célú maradvány: 128.338 ezer Ft, melyből 10 ezer Ft a Cigány Kisebbségi,
68 ezer Ft a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa,
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §.
/1/ Abádszalók Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-l0. sz. táblázatok, valamint 1-13 sz.
mellékletek szerint jóváhagyja.
/2/ Abádszalók Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi
jelentését, mérlegét, pénzmaradvány- és eredmény kimutatását az Állami Számvevőszék
részére történő megküldésével kell közzé tenni.
7. §.
/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Abádszalók, 2012. április 26.
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