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11/2012. (IV. 26.)

ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

a 2011. évi zárszámadásról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és határköreiről szóló 
1991. évi XX. törvény, továbbá Szerencs Város 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. 
(II.15.) rendeletére - az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Szerencs Város Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának 2011. évi 
zárszámadását:

4.795.041 eFt költségvetési bevétellel
5.082.022 eFt költségvetési kiadással

állapítja meg.

A 2011. évi bevételeket és kiadásokat – mérlegszerűen - az 1. számú melléklet tartalmazza. 

2. §

(1) Az 1. §-ban rögzített költségvetési bevételen felül 851.867 eFt hitel és kölcsön felvételére,
valamint 15.611 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételére került sor.  

(2) Az 1. §-ban rögzített költségvetési kiadáson felül 290.114 eFt hiteltörlesztésre és 23.243
eFt kötvénytörlesztésre került sor.

3. §

A 2011. évi bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti összegeit – mérlegszerűen – az 1. 
számú melléklet tartalmazza.

4. §

A 2011. évi bevételek alakulását a 2. számú és a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9.,
2.10., 2.11., 2.12., 2.13. számú mellékletek tartalmazzák.



5. §

A 2011. évi kiadásokat a 3. számú melléklet, intézményenkénti kiadásokat a 3.1/1, és a 3.1/2.
számú mellékletek, a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait a 3.2/1-3.2/3. számú
mellékletek tartalmazzák. A támogatás értékű kiadásokat a 3.3. és a 3.4. számú mellékletek, a 
működési célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre a 3.5. számú melléklet 
tartalmazza. A felhalmozási célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre a 3.6. számú
melléklet tartalmazza.

6. §

A beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A felújítási előirányzat célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 

8. §

A szociális kiadásokat a 6. számú melléklet, az önkormányzat intézményeinek létszámát a 7.
számú melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet, 
működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások mérlegét a 9. számú melléklet, az 
önkormányzat hitelállományát a 10. számú melléklet, a pénzforgalom alakulását a 11. számú
melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet, a város vagyonmérlegét a 13.
számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) A támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 16. számú melléklet
tartalmazza.

11. §

A Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.

12. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szerencs, 2012. április 26.

Dr. Ináncsi Tünde sk. Koncz Ferenc sk.
        jegyző                   polgármester 


