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Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6//2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 
 
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-tesülete az Államháztartásról szóló – 
2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(VII. 24.) Korm. rendeletben meghatározottakra – az önkormányzat 2011. évi 
gazdálkodásának végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik: 
 

A rendelet hatálya 
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Mogyorósbánya Község Önkormányzatára. 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2011. évi költségvetésének teljesítése 
 

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat – 2011. évi költségvetésének teljesítésének 
a)   kiadási főösszege 145 893 e Ft 
b) bevételének főösszege 167 480 e Ft 

pénzmaradvány: 22 141  e Ft 
 

I.  A költségvetési bevételek 
 
3.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei  a 2011. évi teljesített (valamint eredeti és 
módosított előirányzat) költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és 
felhalmozási cél szerinti részletezését a 3,5/a,5/b. melléklet tartalmazza. 
 

II. A költségvetési kiadások 
 
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadását a 6/a és 6/b. sz melléklet 
hagyja jóvá. 
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásit a képviselő-testület a következők szerint 
hagyja jóvá: 
- Működési kiadások  összesen:                                                                        74 786 ezer Ft 
Ebből:  
                 Ezer FT 
- Személyi juttatás 8 382  
- Munkaadókat terhelő járulékok 2 189  
- Dologi kiadások 40 322  
- Egyéb folyó kiadások 397 
- Előző évi visszafizetés 70 
- Támogatásértékű kiadás 18 985  
- Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 525 
- Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 3 916 
- Felhalmozási kiadás ( beruházás, felújítás) 70 460 
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(3) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes kiadását, működési, felhalmozási 
tételek részletezve a 3,5/a,5/b sz. melléklet tartalmazza. 
 
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített – továbbá 
eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait a 9/a,9/b sz. mellékletek 
mutatják be szakfeladatonként. 
 
5.§ Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai juttatásait a 12. sz. melléklet tartalmazza. 
 

III. A költségvetési kiadások és bevételek 
 
6.§ (1) működési bevétetek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 3. sz. melléklet szerint fogadja el. 
 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány-
kimutatását, pénzeszköz változásának levezetését a 19,20. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
7.§ A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelő részletezését a 
17/a,17/b. sz. melléklet tartalmazza. 
 

Önkormányzat vagyona 
 

8.§ Az önkormányzat 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 20/a, és 20/b sz. 
mellékletében foglaltak szerint 382 159 e Ft-ban állapítja meg. 
 

IV. A költségvetési létszámkeret 
 

9.§ A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 
- 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és 
- 5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban  
      állapítja meg. 

 
Pénzmaradvány 

 
10.§ (1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványa 22 141 
Ft, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13 819e Ft. 
 
(2) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megosztása a következő:  
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 183 e Ft 
- Német Kisebbségi pénzmaradványa: 99 e Ft  
- Vis maior 13 819 e Ft, szállítói tartozás 
 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását, felosztását a 18. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 
(4) Az önkormányzat körjegyzője a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetésről 
gondoskodik. 
 

Záró rendelkezések 
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11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 

 
  

Havrancsik Tibor Dics Mária 
polgármester mb. körjegyző 

 
 
 
 
A rendeletet kihirdettem 
Mogyorósbányán, 2012. április 25-én. 
 
 
 

Dics Mária 
mb. körjegyző 


