BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
88. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján a 2011. évi költségvetési
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
a) 974.911 E Ft Költségvetési bevétellel,
b) 1.040.472 E Ft
c)

Költségvetési kiadással és

67.835 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.
(2) A címrendet az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az
önállóan működő költségvetési szervei alkotják, melyet az 1. mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3)Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, források szerinti
részletezését a 2. mellékletben, bevételi jogcímenkénti részletezését a 3.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az önkormányzat, és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan
működő költségvetési szervek mérlegszerűen bemutatott kiadásait a 4.
mellékletben, kiadási jogcímenkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltaknak
megfelelően fogadja el.
(5) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a
következők szerint fogadja el:
(a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és
címenkénti alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá,
(c) az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá,
(d) az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet szerint
fogadja el,
(e) az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi
elszámolását a 11. melléklet szerint fogadja el,
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(f) a képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét,
egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint egyszerűsített pénzmaradványkimutatását a 13., 14, és a 15. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(g) az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 16.
melléklet szerint állapítja meg.
(h) a képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. mellékletben
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(i) a képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 18. mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
3.§ (1) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon
történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

Záró és vegyes rendelkezések
4.§ (1) Ez a rendelet 2012. április 27-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselőtestületének Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2011.(IX.16.) önkormányzati
rendelete, valamint a 18/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
kerül.

Fodor Krisztina
jegyző

Tömör István
polgármester

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján április 27. napján kifüggesztésre
került.

Balatonkenese, 2012. április 26.

Fodor Krisztina
jegyző
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