
Hajdúbagos Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2012. (V. 02.) ÖR önkormányzati  

rendelete  

az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) b) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő 

rendeletet alkotja: 

1. § 

 

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

334 752                    E Ft Költségvetési bevétellel

-                            E Ft Finanszírozási bevétellel

334 752                    E Ft Összes bevétellel

268 548                    E Ft Költségvetési kiadással

47 043                      E Ft Finanszírozási kiadással

315 591                    E Ft Összes kiadással

42 389                      E Ft

tárgyévi helyesbített

pénzmaradvánnyal

 

 

hagyja jóvá. 

 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 11.695 E Ft hosszúlejáratú 

(beruházási) hiteltörlesztésből, 12.500 E Ft  rövidlejáratú (beruházási) hiteltörlesztésből és 21.942 E Ft 

likvid hiteltörlesztésből álló, összesen 46.137 E Ft finanszírozási kiadással fogadja el. 

 

(3) Az önkormányzat bevételeit forrásonként önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően fogadja el. 

 

(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. 

számú melléklet szerint fogadja el. 

 

(5) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3. 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

(6) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit elkülönítetten a 12/A-C. 

mellékletek tartalmazzák. 

 

2. § 

 

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

fogadja el: 

 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 



(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

(3) Az önkormányzat létszámát költségvetési szervenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti 

alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5) Az önkormányzat könyvviteli Mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi  pénzmaradvány elszámolását a 9. mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(7) Az önkormányzat a 2011. évben közvetett támogatást nem nyújtott. 

(8) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének teljesítését a 10/A-E 

mellékletek szerint hagyja jóvá. 

(9) Az Idősek Otthona 2011. évi költségvetésének teljesítését a 11/A-E mellékletek szerint hagyja 

jóvá. 

 

3. § 

 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról 

a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

Hajdúbagos, 2011. április 30. 

 

 

Szabó Lukács Imre s.k. Dr. Dászkál Tibor Ákos s.k. 

                                 polgármester                                  mb. jegyző 

  

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Hajdúbagos, 2012. május 03.  

 

 

Dr. Dászkál Tibor Ákos 

megbízott jegyző  

 


