
 
       T E R V E Z E T 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
/2012. (..) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) 
pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése 
alapján  kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve továbbá az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. 
rendeletben és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendeletben  meghatározottakat,  az önkormányzat és intézményei 2011. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §  
 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési 
szerveire. 

2. § 
   

Az Önkormányzat költségvetési szervei: 
a) önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal 
b) önállóan mőködı költségvetési szervek:  

ba) Széchenyi István Általános Iskola 
bb) Szivárvány Napköziotthonos Óvoda   
bc) Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár                                                                           

 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése 
 

3.  §  
 
(1) A Képviselı-testület az önkormányzat  2011. évi költségvetése teljesítésének 

a) összes kiadási fıösszegét      1.002.167 ezer forintban,  
b) összes bevételi fıösszegét     1.000.783 ezer forintban állapítja meg. 

 
(2) A Képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének 
költségvetési kiadási fıösszegét 1.000.334 ezer forintban, költségvetési bevételi 
fıösszegét 987.157 ezer forintban állapítja meg. 
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 Költségvetési létszámkeret 
 

4. § 
 
A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetési záró létszámkeretét 116,5 fıben 
határozza meg, melynek részletezését az 2. számú melléklet címenként és 
szakfeladatonként tartalmazza. 
 

 A költségvetési bevételek 
 

5.  §  
 
Az Önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek címenkénti és 
forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 

 A költségvetési kiadások 
 

6.  §  
 
(1) Az Önkormányzat 2011. évi  teljesített  mőködési, fenntartási  és felhalmozási 
kiadásait kiadás nemenkénti részletezésben a 4. számú melléklet tartalmazza. A teljesített 
– továbbá eredeti és módosított elıirányzat szerinti – kiadásokat költségvetési 
szervenként és kiemelt elıirányzatonként szakfeladatos bontásban a 4/A. számú 
(Polgármesteri Hivatal), a 4/B. számú (Széchenyi István Általános Iskola), a 4/C. számú 
(Szivárvány Napköziotthonos Óvoda) és a 4/D. számú melléklet (Halászy Károly 
Mővelıdési Ház és Könyvtár) tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzati hivatal teljesített – továbbá eredeti és módosított elıirányzat 
szerinti -  kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.  
 

7.  §  
 
(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen  217.864 ezer forint. 

 
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi  teljesített - továbbá eredeti és 
módosított elıirányzat szerinti -  felújítási és felhalmozási kiadásait célonkénti és 
feladatonkénti részletezésben a rendelet  6. számú  melléklete szerint jóváhagyja. 
 

 Tartalékok 
 

8. § 
 
Az Önkormányzat 2011. évi tartalékainak alakulását és év végi állományát a 7. számú 
melléklete szerint jóváhagyja.  
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 A költségvetési kiadások és bevételek 
 

9.  §  
 
A mőködési célú bevételek és kiadások mérlegszerő bemutatását a 8. számú melléklete 
szerint jóváhagyja.  
 

10. § 
 
A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerő bemutatását a 9. számú 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 A pénzmaradvány 
 

 11. § 
 

(1) Az Önkormányzat a 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok 
szerint felülvizsgált pénzmaradványát - mely tartalmazza a diszkont 
kincstárjegyek állományát is - 850.086 e Ft-ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány 
részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 
(2) Az  Önkormányzat a pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint hagyja 

jóvá: 
 

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 
Kincstárjegyek értéke       703.651 eFt 
Atlétikai pályára kapott pénz                                                       18.000 eFt 
Szállítói kötelezettségek              798 eFt 
Örmény Önkormányzat maradványa            221 eFt 
Szeméttelep rekultiváció Acsai befiz.         1.109 eFt 
Közlekedési koncepció           1.200 eFt 
Csapadékvíz elvezetés terve                                                          1.800 eFt 
Iparterület közmővesítése                                                            15.000 eFt 
Term.védelmi területek kez.terve                                                 2.000 eFt 
HÉSZ módosítása                                                                       10.000 eFt                     

 
Szabad pénzmaradvány (tartalékba helyezendı)      96.307 eFt 
 

 
 Vegyes rendelkezések 

 
12. §  

 
Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását (vagyonkimutatás, mérleg) a 12. 
számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
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13. § 
 
Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat  2011. évi beszámolóját részletesen a 10. számú 
melléklete szerint hagyja jóvá. 
 

Záró rendelkezések 
 

14. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. 
  
 
Alsónémedi, 2012. április 11. 
 
 
 
 
                   Vincze József               dr. Percze Tünde 
                    polgármester                                                               jegyzı 
  
 
 
A rendelet kihirdetve:  ……………………………. 
 
 

Dr. Percze Tünde  
        jegyzı 


