Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi. CLXIX. törvény előírásai alapján, továbbá figyelembe véve
a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
82 192 E Ft Költségvetési bevétellel
79 042 E Ft Költségvetési kiadással
10 701 E Ft helyesbített
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) Az önkormányzat költségvetési létszámát 14 főben állapítja meg.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú
melléklet szerint.
(3) A többéves kihatással járó kötelezettségekről nem döntött.
(4) Az önkormányzat nem nyújtott hiteleket és kölcsönöket.
(5) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem adott.
(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 8. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az önkormányzat nem
valósított meg.
(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, illetve az önállóan működő költségvetési
szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9/1, 9/1.a…… 91/.j., 9/2., 9/3.számú
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 10/1., 10/2., 10/3. számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 11/1., 11/2. számú
mellékletben foglaltak szerint 254 182 E Ft-ban állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 12. számú mellékletben
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
3. §
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. §
(1) Ez a rendelet 2012. május 02. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Ártánd Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.
17.) önkormányzati rendelete és azok módosításai.
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