
Tervezet

Pannonhalma Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

 ….. /2011.( .... ) rendelete
a 2011.évi zárszámadásról

1.§.

Pannonhalma  Város  Képviselő-testülete  az  Államháztartásról  szóló  2011.évi 
CXCV  törvény  91  §.  alapján  az  önkormányzat  2011.évi  költségvetés 
végrehajtásáról  szóló  beszámolót  az  1,2  sz.  mellékletben  foglaltaknak 
megfelelően

406.826  E Ft bevétellel
383.043  E Ft kiadással

7.244 E Ft helyesbített fejlesztési pénzmaradvánnyal
4.266  E Ft helyesbített működési pénzmaradvánnyal

elfogadja.

2.§.

Az  önkormányzat  a  részben  önállóan  gazdálkodó  intézmények  bevételi  és 
kiadási  előirányzatainak  teljesítését  a  3.  Sz.  mellékletben  foglaltaknak 
megfelelően

elfogadja.

3.§.

Az  önkormányzat  költségvetésén  belül  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat 
beszámolóját

260 E Ft bevétellel
                                                 251  E Ft kiadással
                                                       jóváhagyja.

4.§.

 Felhalmozási  célú  kiadások teljesítését   20.472   E Ft  összegben,  valamint 
annak feladatonkénti részletezését a 2.sz. mellékletben foglaltak szerint

elfogadja.



5.§.

 Az önkormányzat 2011.december 31-i állapot szerinti vagyonának értékét az 
5.sz. mellékletben, vagyonkimutatását a 9.sz. mellékletben  foglaltak alapján

o Pannonhalma Város Önkormányzata                   1.029.980   E Ft-ban
o Sokoró Térségfejl.Jogi személyiségű Társulás            2.124   E Ft-ban

elfogadja.

6.§.

Az  önkormányzat  adósságot  keletkeztető  éves   kötelezettségvállalásának 
kimutatását a 4. sz.  mellékletben foglaltak alapján

elfogadja.

7.§.

Az önkormányzat által 2011.évben nyújtott közvetett támogatások előirányzatait 
és teljesülését a 7.sz. melléklet alapján 

elfogadja.

8.§.

A  keletkezett  pénzmaradvány  kimutatását  a  6.sz.  melléklet  szerint,  annak 
2012.évi felhasználását a 8.sz. melléklet szerinti feladatokra 

elfogadja.

9.§.

Adósságállománya az önkormányzatnak : 36.673  E Ft  Beruházási hitel
Pénzintézet: Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Hitelfelvétel ideje: 2009.12.17.
Hitelfelvétel összege: 45.841 E Ft

10.§.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontását a 
10.sz.melléklet szerint



elfogadja.

11.§.

Európai uniós forrással megvalósuló fejlesztések 2011.évet érintő bevételi és 
kiadási összegeit a 11.sz.melléklet szerint

elfogadja.

12.§.

Az önkormányzat 2011.évi létszámkeretét a 12.sz. melléklet szerint 
elfogadja.

13.§.

Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervek, részesedések 
kimutatását a 13.sz. melléklet szerint

elfogadja.

Záró rendelkezések

14.§.

(1) E  rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével  egyidejűleg hatályát veszti  az önkormányzat 
2010.évi  zárszámadásáról  szóló  6/2011.  (IV.06.)  az  önkormányzat  2011.évi 
költségvetéséről  szóló  4/2011.  (III.02.),  valamint  az  ezt  módosító 
14/2011(VI.29.),   15/2011.(VIII.31.),  24/2011.(XI.30)  valamint  az   5/2012.
(II.29.) rendelete.

Pannonhalma, 2012.április 3.

               Bagó Ferenc                                          Kovács Szabolcs
               Polgármester                                                  jegyző

Kihirdetve:

Pannonhalma, 2011.április 6.                    



                                                                            Kovács Szabolcs
                                                                                 jegyző 
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