
HERÉD xÖzsÉcr ÖNronuÁxY ZAT xÉpvrsErŐ rEsrÜrnrÉxrx
10/2012. (1V.27.) iinkorm nyzati rendelete

az iinkorm nyzat és intézményei 201I. évi kiiltségvetése zdrszdmadás r l
és u pénzmaradvány felosztds r l

Heréd Kozség Önkorm ányzatának Képvisel -testtilete a helyi onkorm ányzatokr l
sz l 1990. LXV. torvény 10 $ (1) d.) pontjában foglalt feladatkorében eljárva, az
áIlanháztartásr l sz l 2}II.évi CXCV. tv. (Ah| 91.$ (l) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, figyelemmel az Aht 91.$ . (2) bekezdésére az onkormányzat és
intézményei 2011. évi zárszámadásár l és pénzmaradvány felo sztásár l a kovetkezít
rendeli el.

1 . $ Heréd Kozségi Önkorm ányzata és intézményei, valamint Heréd- Nagykokényes
Korjegyzoség 2aII. évi koltségvetésének végrehajtásár l késnilt beszámol t az
Ila és 1/b. melléklet alapján az alábbi f osszegek szerint hagyja j vá

20LI. évi tényleges bevétel
20lL. évi tényleges kiadás

292.912 ezer Ft
286.908 ezer Ft

2.$ (1)A teljesített bevételekintézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesítettl<tadások intézményenkénti részletezését a2. melléklet hrtalmazza.

(3) Heréd Kozségi Önkormányzat és intézményei osszevont egyszenisített mérlegét a
4. melléklet alapján7gs.653 ezer Ft foosszeggel hagyj a jová.

() Az egyszerusített pénzforgalmi jelentés t az 5. melléklet szerint elfogadja.

(5) Az egyszeríisített pénzmaradvány-kimutatást a 6. melléklet szerint
268 ezer Ft pénzmaradvánrryal hagyja j vá, melyb | az onkormányzat
pétumaradványa - 1.5II ezer Ft, a Korjegyz ségé I.779 ezet Ft.

(6) Heréd Kozség Ö''kormányzatának Képvisel -testtilete a 20IL évi gazdáIkodás
cisszevont szabad pénzmaradványát 268 e Ft osszegben állapítja meg és hagyja
j vá.

(7) A Képvisel -testtilet az cinkormányzat cisszevont j váhagyott 20II. évi 268 e Ft
szab ad p érumar adv ány o s s z e g é t tartalékb a hel ye z i .

(8) Heréd Kozség Önkormátyzat 2O|L évi kozvetett támogatásaínak teljesítését 7.
mellékletl'artalmazza.

(9) Heréd Kozség Önkorm ányzat tobb éves kihatáss aI jár dcintésekb l származ
kotelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban 8 . melléke t részletezi.

3. $ Ez a rendelet 2012.04.30-án lép hata|y.'pa.
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