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rendelete
a 2011. évi zárszámadásról
Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási
rendeletet alkotja:
1.§ Az önkormányzat 2011. december 31. napja szerinti 29.314.925 eFt vagyonát – amely az intézményi
mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége – az 1. melléklet tartalmazza.
2.§ (1) A Képviselő-testület a 2011. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 9.381.404 eFt bevételi
főösszeggel, 8.775.504 eFt kiadási főösszeggel, ezen belül 2.482.886 eFt személyi jellegű kiadással, 632.156 eFt
munkaadókat terhelő járulékkal, 2.091.489 eFt dologi kiadással, 1.625.350 eFt felújítási és felhalmozási
kiadással jóváhagyja.
(2) A 2011. évi pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A normatív állami támogatás igénybevételét a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A város fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A város működési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését az 12. melléklet, a lakás alap 2011.
évi alakulását az 13. melléklet tartalmazza.
3.§ (1) A Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6-11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2011. évi korrigált pénzmaradványa 629.689 eFt. Az önállóan működő és az önállóan
működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a 14. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványa feladattal terhelt, így Mohács Város
Kórháza, az Egészségügyi Alapellátó Szervezet, és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa az
intézménynél marad.
(4) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi felülvizsgált pénzmaradványa 444.185 eFt, mely összeg kötelezettséggel
terhelt, így az önkormányzat szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.
4.§ A nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi zárszámadását a 10/B-14.1-4 mellékletek tartalmazzák.
5.§ Az önkormányzat 2011. évi beszámolóját (könyvviteli mérleg, pénzmaradvány tagolása, nettósított
költségvetési jelentés) a 15-17. mellékletek tartalmazzák.
6.§ Az Önkormányzat hitelállományát és több éves kihatással bíró döntéseit a 19. melléklet tartalmazza.
7.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
8.§ Az Önkormányzat céljelleggel juttatott 2011. évi támogatásait a 18. melléklet tartalmazza.
9.§ Az Önkormányzat 2011. évi beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést a 21. melléklet tartalmazza.
10.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

