Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban: Közgyőlés) az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat 2011. évi
költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011.(II.26.) önkormányzati rendelet.
(továbbiakban: Költségvetési Rendelet) végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtását a 8/b. számú mellékletben rögzítettek szerinti részletezéssel
a).32.568.301 ezer forint költségvetési bevétellel,
b).24.094.833 ezer forint költségvetési kiadással,
c).
8.473.468 ezer forint, költségvetési többlettel hagyja jóvá, melybıl
999.792 ezer forint mőködési költségvetési többlet,
7.473.676 ezer forint felhalmozási költségvetési többlet.
(2) A Közgyőlés a finanszírozási célú, egyéb aktív és passzív pénzügyi mőveletekkel
és elızı évi kiegészítésekkel és visszatérülésekkel korrigált
a.) bevételi fıösszeget: 35.756.061 ezer forintban,
b). kiadási fıösszeget: 35.412.067 ezer forintban
állapítja meg.
2. §
A költségvetés kiadási és bevételi elıirányzatainak teljesítését, a létszám alakulását
az
1-3.
számú
mellékletek
költségvetési
címenként,
jogcímenként,
jogcímcsoportonként,
feladatonként,
elıirányzat-csoportonként,
és
kiemelt
elıirányzatonként tartalmazzák.
3. §
A Közgyőlés az önkormányzat 2011. december 31-i állapotnak megfelelı vagyonát a
4. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el, a pénzkészlet változását az 5.
sz. melléklet, az önkormányzat és az intézmények pénzmaradványát a 6.sz.
mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

4. §
A Közgyőlés a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló adatait a
8/a-d. mellékletek szerint rendeli el közzétenni, és az okleveles könyvvizsgáló
hitelesítı záradékával az Állami Számvevıszéknek megküldeni.
5. §
Az önkormányzat 2011. évi mőködési-felhalmozási költségvetési mérlegét a 9.sz.
mellékletben rögzített tartalommal fogadja el a Közgyőlés.
6. §
A Közgyőlés a hosszú lejáratú, illetve több évet érintı kötelezettségeket a 10. sz.
melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeit, illetve kiadásait a 11. sz. melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá, az év során teljesített beruházási, felújítási feladatokat
a 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen ismeri el.
7. §
A területi nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi költségvetési beszámolója a 15. sz.
mellékletekben rögzített tartalommal épült be a Fejér Megyei Önkormányzat
költségvetési beszámolójába.
8. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A Közgyőlés egyidejőleg a 9/2011. (VI.24.), 12/2011. (IX.30.), 15/2011 (XII.20.),
2/2012.(II.24.) rendeletekkel módosított, a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendeletet, az e
rendelet 1-15. számú mellékletek szerint végrehajtottnak tekinti, és hatályon kívül
helyezi.
Székesfehérvár, 2012. április 26.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2012. április 27.

dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

