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NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Képviselő-testületének 

 
12/2012. (IV.25.) sz. rendelete 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Nyáregyháza Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési 
és Ügyrendi Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nyáregyháza Község Önkormányzatára és annak szerveire, az 

önkormányzat fenntartásában álló intézményekre,  
 
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. § (3) bekezdése alapján külön-külön alkotnak 
egy-egy címet az alábbiak szerint: 
 

1. Nyáregyháza Község Önkormányzata  
2. Nyáry Pál Általános Iskola és AMI 
3. Napsugár Óvoda 

 
 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése 
 

2. § 
 

(1) A Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2011. évi költségvetés 
teljesítésének 

 
bevételi főösszegét 501 460,- eFt-ban 
kiadási főösszegét 477 485,- eFt-ban 

  

állapítja meg. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését önkormányzati 
szinten az 1. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati 
szinten és címenkénti elkülönítésben a 2. számú melléklet szerint határozza meg. 
 
(4) Nyáregyháza Község Önkormányzatának működési és felhalmozási bevételek és kiadások 
mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 
(5) Az intézményi működési bevételek teljesülését az 1/a. számú melléklet tartalmazza 
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(6) A működési célra átvett pénzeszközök részletezését az 1/b. számú melléklet mutatja be. 
 
(7) A központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások részletezését az 1/c. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
(8) Egyes szociális feladatok támogatásának részletezését az 1/d. számú melléklet szerint fogadja el a 
Képviselőtestület. 
 
(9) Nyáregyháza Község Önkormányzat kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 2/a. számú 
melléklet szerint fogadja el a Képviselőtestület. 
 
(10) Nyáregyháza Község Önkormányzatának szociális kiadásainak részletezését a 2/b. számú 
melléklet állapítja meg. 
 
(11) Nyáregyháza Község Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(12) A Nyáry Pál Általános Iskola és AMI bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet, a kiadásait 
kiemelt előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkeretét az 5/a. számú melléklet határozza 
meg. 
 
(13) A Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet, a kiadásait kiemelt 
előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkeretét a 6/a. számú melléklet határozza meg. 
 
(14) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet, a kiadásait kiemelt 
előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkeretét a 7/a. számú melléklet tartalmazza.. 
 
(15) Nyáregyháza Község Önkormányzata előirányzat felhasználási tervének teljesülését a 8. számú 
melléklet részletezi havi bontásban. 
 
(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 13. számú melléklet mutatja 
be. 
 
(17) Nyáregyháza Község Önkormányzatának egyszerűsített mérlegét a 10. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(18) A közvetett támogatásokról készült kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 
(19) A Nyáregyháza Község Önkormányzatának engedélyezett létszámkeretét a 12. számú melléklet 
szerint fogadja el a Képviselőtestület. 
 
(20) Nyáregyháza Község Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 11. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

 
 

3. Pénzmaradvány 
 

3. § 
 

(1) Az önkormányzat a 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált 
költségvetési pénzmaradványa 28 703 E Ft-ban kerül meghatározásra a 11. számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően. 
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4. Vagyonkimutatás 
 

4. § 
 
Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján, 2011. december 31-i fordulónappal elkészített 
vagyonkimutatását a 14. számú melléklet mutatja be. 

 
 

5. Záró rendelkezések 
 

5. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 
 
Nyáregyháza, 2012. április 25. 
 
 
 
 Mészáros Sándor       Zinger Miklós 
    polgármester              jegyző 
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