
 

 
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-terstületének 

     11/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 

 2011. évi költségvetési zárszámadásáról 
 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV.törvény 92/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - Sajószentpéter Városi 
Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével – a 
következõket  rendeli el.  

1. § 
 
(1) Az önkormányzat képviselõ-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást  
 
a.) 4.341.465 eFt bevétellel 
b.) 4.168.953 eFt kiadással 
c.)    116.768 eFt pénzmaradvánnyal 
 
jóváhagyja. 
 
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõen fogadja el. 
 
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként  2. mellékletben foglaltaknak megfelelõen fogadja el. 
 
(4)  A 2/1 – 2/3. mellékletekben, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, 
valamint a kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesítését hagyja jóvá. 
  
(5) A 2011 költségvetési kiadások teljesítését a 3. és a 3/a  mellékletben foglaltaknak megfelelõen 
fogadja el. 
 

2. § 
 

(1) A Képviselõ-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4, 4/1, 4/2. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

 
(2)  Az 5. melléklet 2011. évben a céljellegû támogatások felhasználását tartalmazza. 
 

3. § 
 

A mûködési bevételek és kiadások , valamint a tõkejellegû bevételek és kiadások mérlegét a 6/1 és 
6/2. melléklet szerint fogadja el. 
 

4.§. 
. 
(1) Az önkormányzat 2011 december 31-ei állapot szerinti vagyonát a - 7. melléklet - a mérlegben 

szereplõ adatok alapján 5.736.284 eFt-ban állapítja meg. 
 
(2) A 8. melléklet tartalmazza az önkormányzat vagyonleltárát. 
 
(3) A tételes vagyonkimutatást a 13. és a 13/1. melléklet tartalmazza. 
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(4) Az önkormányzat részesedései a 15. mellékletben találhatók. 
 

5. § 
 
A Képviselõ-testület az önkormányzat egyszerûsített mérlegét, egyszerûsített pénzforgalmi jelentését, 
egyszerûsített pénzmaradvány kimutatását a E/1, E/2, E/3, E/4 sz. mellékeletekben foglaltak szerint 
hagyja jóvá. 
      6. § 
 
(1)  Az adósságállomány alakulását a 9. melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban   

a 10. melléklet tartalmazza.  
 
(3) Többéves kihatással járó döntésekbõl származó kötelezettségek bemutatását a 11. melléklet 

tartalmazza. 
 
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet mutatja be. 

 
(5) A pénzeszközök változásának bemutatása a 14. mellékletben található. 

 
(6) Az éves értékcsökkenés és az eszközpótlás bemutatása a 16. mellékletben található. 

 
(7) Az EU-s forrásból megvalósuló beruházások forrásösszetételérıl szóló tájékoztatás a 4/3. 

mellékletben található. 
 

7. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba. 
 
Sajószentpéter, 2011. április 19. 
 
 
 Dr. Márton Kinga                                                                                                   Dr.Faragó Péter 
jegyzõ távollétében                                                                                polgármester 

 
 

Dr. Guláné Bacsó Krisztina 
       osztályvezetı 

 
 

Kihirdetési záradék: 
 
Ezen rendeletet 2012. április 20. napján kihirdettem. 
 
Sajószentpéter, 2012. április 20. 
 
Dr. Márton Kinga jegyzı 
       távollétében 
 
 
Dr. Guláné Bacsó Krisztina 
        osztályvezetı 


