Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (IV. 26.) számú
önkormányzati rendelete
a 2011. évi zárszámadásról
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § /1/
bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
szóló 2010. évi CLXIX tv. (Kvt.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Törvényben foglalt rendelkezései alapján, "az Alaptörvény" 32.cikk (1) bekezdés a.)
pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A 2011. évi költségvetési beszámoló egyszerűsített tartalmú mérlegét, pénzforgalmi
jelentését, pénzmaradvány-kimutatását és az eredmény-kimutatást az 1/a., 1/b., 1/c., 1/d.
mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.
2. §

(1) A 2011. évi költségvetés végrehajtását a 2.a. számú melléklet szerinti részletezésben
481.281 eFt költségvetési bevételi főösszeggel és 485.373 eFt költségvetési kiadási
főösszeggel jóváhagyja.

(2)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a
2.a.számú melléklet, a tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt,
valamint a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását a 2.b.számú melléklet
tartalmazza.
3. §
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza. A

költségvetési bevételeket 481.281 eFt, a költségvetési kiadásokat 485.373 eFt összegben,
4.092 eFt költségvetési hiánnyal hagyja jóvá, melyet a 10 §-ban meghatározottak szerint
finanszírozott.
(2) Az önkormányzat pénzforgalmi bevételeit forrásonként a 3. számú mellékletben

részletezettek szerint 515.250 eFt, a pénzforgalmi kiadásokat a 4. számú mellékletben
részletezettek szerint 510.050 eFt összegben jóváhagyja. Pénzforgalom nélküli bevétel
22.191 eFt, pénzforgalom nélküli kiadás 0 e Ft. Egyéb finanszírozási bevételek -530 eFt,
egyéb finanszírozási kiadások 642 eFt.

4. §
Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 178.331 eFt összeggel - a 5/a.
számú melléklet szerinti részletezésben - elfogadja. A beruházások összege 175.176 eFt, a
felújítás összege pedig 2.866 e Ft, a felhalmozási célú hiteltörlesztés 289 e Ft volt. Az EUs beruházásokat a rendelet 5/b.számú melléklete tartalmazza.
5. §
A többéves kihatással járó döntéseit és a belföldi adósságállomány alakulását a 6. sz.
melléklet szerint fogadja el.
6. §
(1) A normatív állami hozzájárulás elszámolását a képviselő-testület a 7/a. számú melléklet
szerinti részletezés alapján, a központosított, kötött felhasználású és központi
támogatások elszámolását a 7/b. számú melléklet alapján elfogadja, amelyekhez
kapcsolódóan az önkormányzatnak 7 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett a helyi
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen.
(2) Az önkormányzatnak 810 eFt többlettámogatás jár az üdülőhelyi feladatokhoz
kapcsolódóan a 2011. évben beszedett idegenforgalmi adó alapján.

7. §
Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát jelen rendelet 8. számú melléklete - a
költségvetési beszámolóban szereplő pénzmaradvánnyal megegyezően – 74.562 eFt
összegben tartalmazza. A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, melyek a következők:
4.907 eFt működési célú pénzmaradvány (környzetvédelmi alap bevételének felhasználási
kötelezettsége, önfenntartó képességet elősegítő támogatás), 42.277 eFt előző évi
felhalmozási célú maradvány. Kötelezettséggel nem terhelt felhalmozási célú
pénzmaradvány 27.378 eFt.

8. §
A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint
elfogadja és jóváhagyja.

9. §
Az önkormányzat számviteli mérlegét (10/a. és 10/b. számú melléklet), vagyonmérlegét (11.
számú melléklet) a képviselő-testület 1.518.040 eFt főösszeggel elfogadja.
10. §
(1) A létrejött hiány finanszírozását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Fejlesztési célú pénzmaradvány
Működési Pénzmaradvány
Rövid lejáratú hitel felvétel
Fejlesztési célú hitel felvétel
Egyéb finanszírozási bevételek
Fejlesztési hitel törlesztés
Likvid hitel törlesztés
Egyéb finanszírozási kiadások

21 473 eFt
718 eFt
33 969 eFt
0 eFt
-530 eFt
289 eFt
24 388 eFt
642 eFt

11. §
E rendelet 2012. április 27-én lép hatályba, ezzel egyidejüleg az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 1/2011.(II.15.) Hö. rendelete hatályát veszti.
Hortobágy, 2012. április 26.
Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
jegyző
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