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Rendelet szövege 
 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

 

4/2012.(IV. 27.) önkormányzati 

 

RENDELETE 

 

az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról 

 

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bek. d.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV.számú törvény 91 §. (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetése zárszámadásáról a 

következőket rendeli el. 

 

 

 

1.§. Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és 

intézményei 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-7. számú 

mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 

 

426.988 e Ft bevétellel 

351.538 e Ft kiadással 

 

jóváhagyja. 

 

(1)  A 2011. évi módosított pénzmaradványt 64.472 e Ft-tal, - ebből a kisebbségi 

önkormányzat pénzmaradványa 100 e Ft  -   hagyja jóvá. 

 

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

(3) Az önkormányzat a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 

az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

(4) A kisebbségi önkormányzat mérlegét a 3/b. számú melléklet tartalmazza. 

Melyet a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április hó 26 napján 

megtartott ülésén 8/2012. (IV. 26.) számú határozatával jóváhagyta. 

 

 

 

2.§.A képviselő-testület a működési célú bevételek és működési célú kiadások, valamint a 

tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4/a. és 4/b. számú melléklet szerint fogadja el. 
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3.§ A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és 6. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 

4.§ Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az egyszerűsített 

mérlegben szereplő adatok alapján 631.049 e Ft-ban állapítja meg. 

 

 

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített 

pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását az 5/a, 5/b, 5/c, 5/d számú 

mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(1) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 5/d. számú mellékletnek 

megfelelően engedélyezi. 

 

(2) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő 

fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 

(3) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő 

átvezetéséről gondoskodni köteles. 

 

(4) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként a 7. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

 

 

 

6.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 5. napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Csutiné Turi Ibolya      Szabóné Balogh Bernadette 

     polgármester           jegyző 

 

 

 

Kihírdetési záradék: 

 

A rendeletet a mai napon Sárkeresztúr Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem. 

 

 

Sárkeresztúr 2012. április hó 27. nap 

 

   

 

      Szabóné Balogh Bernadette 

             Jegyző 

 


