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ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

12/2012. (IV.27.) számú rendelete 

az Ócsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési végrehajtásáról 

 

 

Ócsa Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott 

feladatkörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  

 

(1) Ócsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni 

állapotot , a könyvvizsgálói jelentést, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat , a csatolt 1-

25.sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

 

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított 

előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi. 

 

(3) A zárszámadási rendelet tartalmazza az Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat adatait is. 

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi gazdálkodását az 5/2011 (II.17.) számú 

költségvetési rendelete alapján teljesítette , a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 

az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 

 

1 162 944 e Ft bevétellel 

1 088 653 e Ft kiadással 

 

jóváhagyja. 

 (2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a 1. számú mellékletben 

foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 (3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési 

szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3., 4., 5., 6. számú mellékletekben 

foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 (4) A 2011. évi költségvetési többlet kötelezettségvállalással terhelt, az összeg a 19. számú 

mellékletben felsorolt kötelezettségvállalásokra felhasználható.  

 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7., 8., számú melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 (2) A 2011. évben képzett tartalékot a 12. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

 

4. § 
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(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 

2/a, illetve 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. 

(2) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások mértékét a 9. számú melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

(3) Az önkormányzat által adott társadalmi- szociálpolitikai juttatásait a 11. számú melléklet 

alapján hagyja jóvá.  

(4) A 2011. évi pénzeszközátadásokat a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.   

(5) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti 

alakulását a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

5. § 

 

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait és létszámát, az önkormányzati költségvetési 

szervek szakfeladatonkénti kiadásait és létszámát önállóan működő intézményenként a 10. számú 

melléklet szerint fogadja el. 

 

6. § 

 

(1) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 17. és 18. számú  

melléklet -  mérlegben szereplő adatok alapján 3 325 355 e Ft-ban állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő, valamint az önállóan 

működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi módosított 

pénzmaradványát 97 136 eFt összegben a 15. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelően  

jóváhagyja. A 2011. évi pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt.  

 (3) A 2011. évi pénzeszközök változásának levezetését a 16. számú melléklet tartalmazza.  

 (4) Az önkormányzat által nyújtott kedvezményeket a 21. számú melléklet tartalmazza.  

 

7. § 

Költségvetési mérleg adatai 

 

(1) Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi -   2011. december 31-i állapot 

szerinti – állományi értéke  

Eszközök (aktívák) 3.325.355 eFt-ban, a 

Források (passzívák)      3.325.355 eFt-ban kerülnek megállapításra.    

(2) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 91 261 e Ft. 

(3) 1 437 834 e Ft tartós tőke a -703 725 e Ft tőkeváltozással kiegészülve a  saját tőke összegét  

734 109 e Ft-ra módosította. 

(4) A hosszú lejáratú kötelezettségek között a kötvénykibocsátásból, valamint a Településközpont 

létrehozásához kapcsolódó fejlesztési hitel összegéből fennálló kötelezettség van kimutatva. 

(5) A kötvényállomány kihat az összes kötelezettségre is, amely 2 494 110 e Ft összeggel 

szerepel a mérlegben.  

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 25. sz. melléklet tartalmazza.  

 

 

8. § 

 

(1) A  képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját, a  2011. évi egyszerűsített 

mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását 

13., 14., 15. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
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(2) Az Önkormányzat 2011. december 31-én fennálló tartozásállományát a 19. számú melléklet 

mutatja be.  

(3) Az Önkormányzat pályázatait a 22. számú melléklet tartalmazza.  

(4) Ócsai Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 2011. évi beszámolóját a 23. sz. melléklet 

tartalmazza.  

(5) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet 24. számú melléklete tartalmazza. 

 

9.§ 

Összefoglaló megállapítások 

(1) A bevételek – a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével – a költségvetésben meghatározott 

feladatokra kerültek felhasználásra. 

(2) Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés 

pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével, megfelelő színvonalon teljesítette. 

 

10.§ 

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati  vagyon 

jogszabályszerű használatára, kötelek a normatív állami hozzájárulásokat megalapozó 

dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, 

támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére. 

  

11. § 

 

E  rendelet a kihirdetést követő napon lép  hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Szabó György Bukodi Károly 

jegyző polgármester 

 

 

A rendelet 2012. április 27-én került kihirdetésre. 

 

 
 


