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ELŐTERJESZTÉS 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i ülésére 

Abony Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendeletének megalkotására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a lapján a jegyző által elkészített 

zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerint könyvvizsgálói záradékkal 

ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan 

tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és 

vállalkozási maradvány-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon 

belül terjeszti a képviselő-testület elé. 

 

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi 

önkormányzatok polgármesterei a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-

áig megküldik az Állami Számvevőszéknek. 

 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §.-a szerint a költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet előterjesztésekor a képviselő-testület részére a 

törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat is be kell terjeszteni.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet 

megalkotására. 

 

Abony, 2012. április 13. 

 

 

 

       Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

         polgármester 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról 
 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következőt 

rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást  
 

3 664 199 e Ft bevétellel 

4 018 919 e Ft kiadással 

 354 720 e Ft hiánnyal 

 

jóváhagyja. 

 

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten 

az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
 

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét 

az 2/a. és 2/b. melléklet szerint fogadja el. 
 

(4) Az Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint az Abony és Térsége 

Térségfejlesztési Társulás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3/a., 3/b. 

mellékletben foglaltak szerint fogadja el.  
 

2. § 
 

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

szerint fogadja el: 
 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

(2) Abony Város Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését önállóan működő 

intézményenként a 6. melléklet szerint. 
 

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

alakulását a 7. melléklet szerint. 

 

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint 

a 8. melléklet szerint. 
 

(5) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és 

eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

 

3. § 
 

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint. 
 

(2) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 



(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 

önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 

12. melléklet szerint. 
 

(4) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő költségvetési 

szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/1, 13/2, és a 13/3 mellékletekben 

foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
 

 

4. § 
 

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített 

pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 14/a., 14/b., 14/c., 

mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 

15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 
 

(3) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16.mellékletben 

foglaltak szerint  8 383 667 e Ft-ban állapítja meg. 
 

(4) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17.  melléklet 

szerint állapítja meg. 

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18-as mellékletben 

szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 

5. § 

 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő 

fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010. 

évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

6. § 
 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek 

vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 
 

Záró rendelkezés 
 

7. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
 

dr. Balogh Pál Romhányiné dr. Balogh Edit 

jegyző polgármester 

 

Kihirdetve: Abony, 2012. május ……. 

 

         

        dr. Balogh Pál 

               jegyző 

 


