
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
7/2012.  (III. 29.) önkormányzati rendelete 

 a  2011. évi költségvetésének 
 

z á r s z á m a d á s á r ó l 
 
 
 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az 
Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1), valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. (továbbiakban Áht.) 91. §. meghatározott feladatkörében eljárva, az 
államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló 249/2000. 
(XII.24.) Korm. rendelet 10.§ (7), és 11.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a 2011. évi 
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. §  

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő 
költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

(2)  Az Önkormányzat költségvetési szervei: 

       a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:   

            -  Polgármesteri Hivatal 

           -   Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény  

       a.) Önállóan működő költségvetési szerv:   

           - Hegyesi János Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

           - Kastélypark Fürdő 

2. §    

A költségvetés bevételei és kiadásai  

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évben teljesített 
költségvetési kiadások főösszegét :     

                                                                                 1.412.770 E Ft-ban állapítja meg, 

melyből   működési:   1.142.582 E Ft  

                                                        felhalmozási:       283.166 E Ft 

                                          melyből függő kiadás:     -   12.978 E Ft 
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 (2)   az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a 

 költségvetés bevételének   főösszegét: 

                                                                   1.415.003 E Ft-ban állapítja meg, 

ebből      működési:     1.189.694  E Ft  

               felhalmozási:   226.955 E Ft 

                                              melyből függő bevétel:   -  1.646 E Ft 

                                         

 (3) Az (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását összesített önkormányzati szinten, továbbá a 
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban a rendelet 
1. melléklete alapján fogadja el a képviselő-testület. 

 

 (4) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi bevételeit és kiadásait, valamint a 
polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 2.1, 2.2 sz. 
melléklet hagyja jóvá. 

(5)  A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  célonkénti alakulását  
éves bontásban  a 3.sz.  melléklet szerint fogadja el. 

 

3. § 

A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 

(1) Az önkormányzat 2011. évi saját bevételeinek számbavételét az adósságot keletkezető 
ügyletek fedezeteként  a 4. melléklet részletezi. 

 (2) Az önkormányzat 2011. évet terhelő  adósságot keletkeztető ügyleteit , és az abból eredő 
adósságállományát az 5. melléklet tartalmazza.       

(3) A normatív hozzájárulásokkal való elszámolást jogcímenként, a képviselő-testület a        
6. melléklet alapján hagyja jóvá. 

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások célonkénti megvalósulását a  7. 
melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások célonkénti teljesítését a 8. 
melléklet szerint fogadja el. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

(7) Az  átadott pénzeszközöket,  ellátottak juttatásait,  közvetett támogatásokat, adott 
kölcsönöket  a 10. melléklet A., B., C., és  D  táblázatai szerint fogadja el. 
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(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok pénzforgalmi mérlegét  
önkormányzati szinten a  11 . sz.  melléklet  tartalmazza. 

(9) A 2011. évi pénzeszközváltozás  a 12. számú melléklet szerint alakult. 

(10) Intézmények adatszolgáltatását év végi adósságállományát lejárat és eszközök szerinti 
bontásban  a 13. sz. melléklet tartalmazza. 

 
4.§ 

 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 33.110.507.- 
forintban hagyja jóvá, a maradvány képződésének levezetését a  14. sz. melléklet tartalmazza. 
A pénzmaradvány felhasználásáról -, amely a 2012. évi költségvetés eredeti előirányzatába 
nem épült be - az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításával dönt. 
 
(2)  Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a 
pénzmaradvány a 2012. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő 
átvezetéséről. 

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő 
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 
5.§ 

 Az éves létszámot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 15. sz. 
melléklet szerint fogadja el. 

 
6.§ 

 
A képviselőtestület az önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak könyvviteli 
mérlegét, a vagyonváltozás bemutatásával a 16 sz. melléklet szerint, a mérleg főösszegét  
7.189.740 ezer forintban  hagyja jóvá. Egyszerűsített beszámolóját a 17. sz. melléklet szerint 
fogadja el. 
Az önkormányzat hosszúlejáratú hitelének fennálló tőketartozása a mérleg szerint 3.203.000.-
forint. Hitelfolyósító pénzintézet: OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Békéscsabai 
Igazgatósága. A hitel törlesztését az önkormányzat a mindenkori költségvetéséből biztosítja. 
 
                                                                   

7.§ 
 

Zárszámadási rendelet kiegészítő mellékletei: 
 
 
(1)  Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelését a I. általános rész tartalmazza. 

 

(2)  Az önkormányzati tartalékok állománya  évzáráskor  17. 718 ezer forint,  részletezve a 
zárszámadási rendelet kiegészítő melléklete specifikus rész 1.sz. számú tájékoztató táblája 
tartalmazza. 
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 (3) A társadalmi szervezetek támogatása a zárszámadási rendeletbe speciális célú pénzeszköz 
átadásként 17 millió 127  ezer forint, az egyházak támogatása 843 ezer forint teljesítéssel épül 
be, felhasználására vonatkozó közzétételi kötelezettségének  2.sz. számú tájékoztató szerint 
tesz eleget. 
 
(4) Az önkormányzat ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti kimutatását a 3.sz számú 
tájékoztató táblában foglaltak szerint, a vagyonrendelettel megegyezően fogadja el. 
 
(5) Az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok jegyzékét, és az 
önkormányzat e gazdasági társaságban való részvételének mértékét a  4. sz számú tájékoztató 
táblában foglaltak szerint fogadja el. 
 
 

8.§ 

Az önkormányzat 2011. december 31-én fennálló működési hitele 7. 905.032.- forint , amely 
a 2011. év végén fennálló függő bevételek és kiadások megtérülésével kerül rendezésre a 
2012. évi költségvetésben.  

9.§ 
 
Az éves ellenőrzési jelentést és az éves összefoglaló jelentést a polgármester e rendelet 18. 
számú mellékleteként terjeszti elő. 
 

10. § 
 
(1) E rendelet 2012. március 30. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 
2/2011.(II.17) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
Füzesgyarmat, 2012. március 29. 
 
 
 
 
 
                   Bere Károly                                 Botlik Tiborné  
                   polgármester                                  jegyző 
 
 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került 2012. március 29-én. 

Botlik Tiborné jegyző 


