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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi zárszámadásáról 
 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-a 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló, az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-
testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolót működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerinti tagolásban az 1. és 1/a, 
1/b, 1/c számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 
 
       8.367.105 EFt  eredeti előirányzattal, 
       8.262.302 EFt  módosított előirányzattal, 
       5.745.158 EFt  bevétel teljesítéssel, 
       5.832.462 EFt  kiadás teljesítéssel  

           jóváhagyja. 
 
A megelőző év tényadatait a 15. sz. melléklet tartalmazza. 
 

2. § 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi közzéteendő Egyszerűsített éves 
beszámolóját a 16. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 
 

3. § 
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételeit, kiadásait főbb jogcím 
csoportonkénti részletezettségben a 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 
jóváhagyja. A tárgy évi létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 3/a számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

4. § 
 A képviselő-testület az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként és felhalmozási kiadásait 
feladatonként a 4. számú melléklet szerint, az intézményi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4/a. 
számú melléklet szerint jóváhagyja. 

5. § 
 A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatok szerinti teljesítését az 5. számú melléklet 
szerint jóváhagyja.  

6. § 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetési bevételeit és kiadásait határozatával 
a 6. és 6/a. számú melléklet szerint hagyta jóvá. 
 

7. § 
A Német Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetési bevételeit és kiadásait határozatával a 
7. és 7/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

8. § 
A képviselő-testület az önkormányzat normatív állami támogatásainak valamint az iparűzési 
adóerőképesség (jövedelemkülönbség mérséklés) elszámolását a 8. számú mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja.  
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9. § 
A képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú 
melléklet szerinti összevont mérlegadatok alapján 23.764.881 EFt-ban állapítja meg.  
A képviselő-testület önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulását a 10. számú, a 
forgalomképesség szerinti megbontását a 10/1.és 10/2. számú melléklet szerint, a tartós 
részesedések állományát a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

10. § 
Az Önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványa 169.879 eFt, az állami támogatások 
elszámolása alapján a módosított (felhasználható) pénzmaradvány 7.444 eFt.  Az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. alapján az önkormányzat hivatalának és intézményeinek 
pénzmaradványát az előterjesztés 12. számú melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. A 
feladattal terhelt előirányzat maradványok összegei beépülnek a 2012. évi költségvetésbe, a 
jóváhagyottak szerint növelve, illetve csökkentve a 2012. évi előirányzatot. A jóváhagyott 
előirányzatot meghaladó teljesítés fegyelmi felelőssége az intézményvezetőé, fedezete az intézmény 
költségvetése. 
Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak intézményenkénti kimutatását a 13. és 13/1.számú 
melléklet mutatja be.                    

11. § 
A képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát, kezesség- és garanciavállalását lejárat, 
hitelezők és célok szerinti részletezését a rendelet 14/1., 14/1/a és 14/2.számú melléklete szerint 
hagyja jóvá. A többéves kihatással járó önkormányzati döntések számszerűsítését, évenkénti 
ütemezését a 14/3.számú melléklet tartalmazza. 
 

12.  
Az önkormányzat által adott kölcsönök állományát a 17. számú melléklet részletezi. Az 
önkormányzat által 2011. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet tartalmazza. 

13. § 
Az önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 19. sz. melléklet, az előirányzatok egyeztetését a 
20. sz. melléklet tartalmazza. 

 
14.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba.  
 
 
Kiskunhalas, 2012. április 25. 
 
   
 
 
                    Gyovai István                                         Dr. Ferenczi Mária  
                            Polgármester                                                                         Jegyző  
 
Záradék:  
 
A rendelet 2012. május 3-án kihirdetésre került. 
 
 
 

 
Dr. Ferenczi Mária                                                        
        jegyző 


