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Felcsút Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének 
12/2012.(IV. 23.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról 

 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el: 

 

  

  A rendelet hatálya 

1.§  
 

A rendelet hatálya Felcsút Községi Önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire terjed 
ki. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
 

2. §  

A Képviselő-testület az Önkormányzat 

a) bevételi főösszegét 251. 534 eFt-ban 

b) kiadási főösszegét 245. 518 eFt-ban 

c) pénzmaradványát  0 eFt-ban 

hagyja jóvá. 

A bevételek és kiadások részletezése 

 
3. §  

(1) A 2. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt 
előirányzatonkénti megbontását a rendelet 1, 1.a, 1.b, 1.c. mellékletek tartalmazzák. 

(2) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások szakfeladatonkénti bontását, a 
támogatásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(3) A bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklete 
tartalmazza. 

 (4) Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat és befizetett központi adókat jogcímenként 
a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

 



(5) A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - a 

rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

 

(6) Az Önkormányzat által elvégzett felhalmozási (fejlesztési, felújítás) kiadásokat a rendelet 
6. és 7. melléklete tartalmazza. 

(7) A Polgármesteri Hivatal, az intézmények, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 

rendelet 8. melléklete tartalmazza. 

 

Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok 

4. §  

A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 9. melléklete tartalmazza. 

5. §  

A pénzforgalmi egyeztetést és a pénzmaradvány elszámolását a rendelet 10. és 11. melléklete 

tartalmazza. 

Az Önkormányzati vagyon 

6. §  

Az Önkormányzat vagyonát, immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását, 

és a részesedéseit a rendelet 12. és 13. melléklete tartalmazza. 

  

  Záró rendelkezés 

7. §  
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
  
 

   Mészáros Lőrinc       Dr. Petrin László 
   polgármester                  körjegyző 
 
 
Záradék: 
 

Ez a rendelet a Körjgyzőség Felcsúti Székhelyének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel a 
mai napon kihirdetésre került. 
 
Felcsút, 2012. április 23. 
 
 
Dr. Petrin László 
         körjegyző   


