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Újszász Városi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10.§. (1) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörére, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 82.§.-a, valamint a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény helyi
önkormányzatokra vonatkozó előírása alapján a 2011. évi költségvetési gazdálkodás
végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§

(1)

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletekben
foglaltaknak megfelelően
2.173.201,0 eFt bevétellel,
2.175.532,0 eFt kiadással
jóváhagyja.

(2)

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési hiányt a 2010.
évi likvid hitel korrekció nélküli tartalékból fedezte.

(3)

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiemelt kiadási előirányzatok
teljesítését
- Személyi jellegű kiadások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi jellegű kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatása
- Egyéb működési célú kiadások
- Támogatásértékű működési kiadás
- Működési célú pénzeszközátadás
- Beruházási kiadások
- Felújítási kiadások
- Kölcsönök kiadás
- Létszámkeretét
állapítja meg.

662.439,0 eFt
178.708,0 eFt
523.957,0 eFt
9.802,0 eFt
130.223,0 eFt
2.155,0 eFt
7.890,0 eFt
254.662,0 eFt
223.041,0 eFt
850,0 eFt
314 fő

2

2.§

(4)

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat teljesítését címenként a
3/a., 3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(1)

A felújítási kiadások teljesítését 223.041,0 eFt főösszegben, valamint annak
célonkénti részletezését a 8. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2

A beruházási kiadások teljesítését 254.662,0 eFt főösszegben, annak
feladatonkénti részletezését a 9. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3.§

A civil szervezetek támogatása kiadásának teljesítését 9.036,0 eFt összegben, a 10.
számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4.§

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban az 4.
számú melléklet szerint fogadja el.

5.§

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 5. számú melléklet
szerint fogadja el.

6.§

Az önkormányzat által átvállalt és felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és
eszközök szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

7.§

8.§

(1)

Újszász Városi Önkormányzat 2011. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13.
számú melléklet szerint, 4.031.806,0 eFt-ban állapítja meg.

(2)

Az ingatlanok bruttó értékének vagyonkataszteri adata 4.772.150,0 eFt, amely
megegyezik a beszámolóban szereplő, számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanok
bruttó érték adatával.

(1)

Az önkormányzat és intézményei módosított pénzmaradványának összegét 6.941,0
eFt összegben, a 11. számú melléklet szerint fogadja el, s egyben kijelenti, hogy az
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények
kötelesek befizetni az Önkormányzat számlájára a 2011. évi többlettámogatást.

9.§

A Képviselő-testület a 2011. évi könyvvizsgálói jelentést, az önkormányzat
egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített
pénzmaradvány-kimutatását, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a
14.,15.,16. és a 17., 18., 19., 20. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

10.§

Az önkormányzat 2011. évi hitelképességének vizsgálatát a 12. számú melléklet
szerint fogadja el.
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11.§

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
vagyonkimutatását a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

12.§

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Európai
Uniós projektjeit a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

13.§

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
pénzeszközeinek változását a 21. számú melléklet szerint fogadja el.

14.§

Újszász Város Önkormányzata az Ötv. 92/A.§. (2) bekezdése alapján
könyvvizsgálatra kötelezett.

15.§

Újszász Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített beszámolóját és a
független könyvvizsgálói jelentést a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

16.§ (1)
(2)

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Molnár Péter
Polgármester

az

Boros Péterné
Jegyző

önkormányzat

