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Ganna  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2012./IV.25./ önkormányzati  rendelete 

az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

 

Ganna  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján,  a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 

bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. §. (1) Ganna Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi 

összes bevételét 

45.366 eFt-tal 

        ebből  finanszírozási bevételét:   - 12.423 eFt-tal jóváhagyja. 

      (2) Ganna Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség  2011. évi   

           bevételét 

1.150 eFt-tal 

    ebből  finanszírozási bevételét:            0 eFt-tal jóváhagyja. 

 

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

2. §. (1)  Ganna Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi 

összes kiadását 

47.327 eFt-tal 

     ebből finanszírozási kiadásait:        - 151 eFt-tal jóváhagyja. 

(2) Ganna Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi   

 összes kiadását 

23.420 eFt-tal 

     ebből finanszírozási kiadásait:         - 24 eFt-tal jóváhagyja. 

 

 (3)Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg felhasználási részletezését az 1. melléklet 

tartalmazza. 

       (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből 2011. évben felújításra és felhalmozásra 

fordított kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

       (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből 2011. évben céljelleggel juttatott 

támogatások összegeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

 

3. §. (1) Ganna Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi  

helyesbített pénzmaradványát 

                    10.575 eFt-tal  jóváhagyja. 
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        (2)  Ganna Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi          

               pénzmaradványát 

                                                                  0  Ft-tal jóváhagyja. 

  

        (3)  Ganna Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Gannai Német  

               Nemzetiségi Önkormányzat  2011. évi  pénzmaradványát 

                                                                  0  Ft-tal jóváhagyja. 

 

 (4) Az önkormányzat pénzmaradványának részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 

   

 

4. §. (1) ) Ganna Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. 

december 31-i fordulónappal elkészített mérlegét 

 

132.322 eFt-, 

ebből a Körjegyzőség  mérlegét                     577 eFt eszköz és forrás főösszeggel jóváhagyja. 

 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti főösszeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 

 

 

5. §.  Ganna Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. 

évi – teljesített – létszámkeretét 8 főben-, ebből a Körjegyzőség létszámkeretét 5 főben  

hagyja jóvá. 

 

6. §. Ganna Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. 

december 31-i fordulónappal kimutatott vagyonát  az 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja 

jóvá.  

 

7. §. (1) ) Ganna  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gannai Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi összes bevételét  

583 e/ Ft-ban hagyja jóvá. 

        (2) ) Ganna Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gannai Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi összes kiadását 

                                                   1.029 e/Ft-ban hagyja jóvá. 

 

 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bevételek és kiadások részletezését a 7. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

8.§ A rendelet 2012. április 25-én lép hatályba és április 30-án hatályát veszti. 

 

Ganna, 2012. április 24. 

 

                                               Vesztergom József                           Bóka Istvánné  

                                                 polgármester                                       körjegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Ganna, 2012. április 25-én.                             Bóka Istvánné körjegyző                                                                                                           


