
Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2012 (IV. 27) 

önkormányzati rendelete 
 

Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 
Nyírmihálydi község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik 
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és 
hatásköreiről szóló 1991. XX törvény 138§ (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92/C § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljáró ( könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
Törvény 92 § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének 
kikérésével a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 
 

1.§ 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

502265E Ft Költségvetési bevétellel 
  

502265E Ft Költségvetési kiadással 
 

3213E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal 
hagyja jóvá. 

 (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten 
az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

(3) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3..  
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.  

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.  

3.§ 

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 7. melléklet 
szerint fogadja el.   

                  

4.§ 

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti 
alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

         5.§ 
(5) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és 



eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
         6.§ 

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint 
fogadja el. 

         7.§ 

(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 

         8.§ 

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton 
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 13. melléklet 
szerint fogadja el. 

9.§ 

(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, 
illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 
a 14., 14.3., 14.5 15.2  mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

        10.§ 

(10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 
16.2. mellékletekben foglaltaknak szerint fogadja el. 

        11.§ 

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített 
vállalkozási maradvány kimutatást a  17.2. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

       12.§ 

(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 
18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

       13.§ 

 (13) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19.2.,20  
mellékletek szerint állapítja meg.  

14. § 
Ez a rendelet 2012. április 27-én lép hatályba. 

Hatályát veszti Nyírmihálydi község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 
7/2011.(III.11.) rendelete. 

 
 
   Dr. Vincze István  sk.    Hopka Ildikó sk. 
     polgármester                                                   jegyző  
 


