Németbánya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének
11/2012.(IV.30) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
Németbánya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az
önkormányzat 2011 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.
2. § A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(III.1.) önkormányzati
rendelet határozza meg.

2. Németbánya Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2011.
évi
a) kiadási főösszegét 19 755 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 20 154 ezer forintban
állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat
szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási
cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat összesített 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 3.
melléklet rögzíti.
7. § Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését
feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
A költségvetésben többlet van
8. § (1) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek
pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 20.294 ezer Ft, kiadása
17.123 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 3.171 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat 2011. évi teljesített többletének felhasználási módját az 5. melléklet
tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 4 fő.
(3) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint
felülvizsgált pénzmaradványa: 4.229 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.

3. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2012. április 30-án lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Németbánya, 2012. április 27.
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