Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ban kapott felhatalmazás alapján
a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya
Önkormányzat).

kiterjed

Sáregres

Község

Önkormányzatára

(a

továbbiakban:

2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése
2. §

(1) Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 92.615 ezer forintban (ebből
pénzforgalmi bevétel 86.863, pénzforgalom nélküli bevétel 8.210 ezer forint, egyéb
finanszírozás bevétele: -2458 ezer Ft) kiadási főösszegét 83.245 ezer forintban állapítja
meg:.ebből:pénzforgalmi bevétel 83.561 ezer Ft, finanszírozás kiadások -316 ezer Ft.)
(2) A Képviselő-testület a költségvetés teljesített működési bevételi főösszegét 73.042 ezer
forintban, működési kiadási főösszegét 66.801 ezer forintban állapítja meg. A Képviselőtestület a felhalmozások kiadási főösszegét 22.031 ezer forintban és bevételi főösszegét
16.760 ezer forintban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti
részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadás bevételei főbb jogcímcsoportonként a
következők:
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
1. Intézményi működési bevételek
1.1 Intézmények egyéb sajátos bevételei
1.2 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések
1.3 Kamat bevételek
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
2.1 Illetékek
2.2 Helyi adók
2.3 Átengedett központi adók
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
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II.TÁMOGATÁSOK
1. Önkormányzat költségvetési támogatása
1.1 Normatív állami hozzájárulások
1.2 Központosított előirányzatok
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
1.4 Fejlesztési célú támogatások
1.5 Egyéb központi támogatás
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3. Pénzügyi befektetések bevételei
IV.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL
1 .Támogatásértékű működési bevétel
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
V.VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
2. Felhalmozási célú pénzeszköz államháztartáson kívülről
3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
VII.HITELEK
VII.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINAN.SZOLGÁLÓ
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL
VIII.ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FÍNANSZÍROZÁSÁT
MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FÍNANSZIROZÁSÁRA
SZOLGÁLÓ BEVÉTEL
2010. évi zárszámadás kiadásai főbb jogcímcsoportonként a 2. számú melléklet
alapján a következők :
„A”

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
II Munkaadókat terhelő járulékok
III . Dologi és egyéb folyó kiadások
IV. Támogatás értékű működési kiadások és átadott pénzeszközök
V. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
VI. Tartalékok
„B” FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
VII. Felújítások
VIII .Felhalmozási kiadások ÁFA.-al
IX. Támogatás értékű felújítási-felhalmozási kiadások
X. Felhalmozás célú végleges pénzeszköz átadások
XI. Felhalmozási célú tám. kölcsönök

„C” KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI (A+B)
„D” FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat teljesített működési,
fenntartási kiadásait összesen 66.801. ezer forintban, ebből
a) személyi juttatások
16.963 ezer forintban
b) a munkaadót terhelő járulékok összegét:
4.714 ezer forintban
c) a dologi jellegű kiadások összegét:
13.256 ezer forintban
e) támogatás értékű kiadások és működési célú
pénzeszköz átadások összegét
18.397. ezer forintban
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f) társ.szoc.pol.juttatások összegét

13.471 ezer forintban

hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített – eredeti és módosított előirányzat szerinti
– működési kiadásait kiemelt célirányzatonként és címenként a 4. melléklet szerint állapítja
meg.
4. §

(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen : 16.760 ezer forint, ebből
a) felújítás:
9.638 ezer forint
b) beruházások előirányzata:
4.119 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.703 ezer forint
d) flh.célú végleges pénzeszköz átadás
200 ezer forint
e) felhalmozási célú tám. kölcsön
100 ezer forint
(2) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait címenként és feladatonként az 3.
melléklet tartalmazza.

5. §

Európai uniós támogatással létrehozott program 2010. évben az Önkormányzatnál nem
valósult meg.

3. Vagyonmérleg

.
6. § (1) A 2010. évi önkormányzati mérleg főösszegét a Képviselő- testület az alábbiakban határozza
meg:
a) Eszközök összesen:
ebből:
aa) Befektetett eszközök
ab) Forgóeszközök

482.253. ezer forint,
464.615. ezer forint
17.638 ezer forint

b) Források összesen:

482.253 ezer forint,

ebből:

ba) Saját tőke
bb) Tartalékok
bc) Kötelezettségek

468.712. ezer forint
11.832 ezer forint
1.709 ezer forint

(2) Az Önkormányzat 2010. évi mérlegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
4. A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának együttes összegét
11.832 ezer forintban határozza meg és hagyja jóvá a 6. számú melléklet alapján.
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5. Záró rendelkezések
8. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sáregres, 2011. május 6.
Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyző

Kihirdetve:
Sáregres, 2011. május 9.

Dr. Kardos Tamás
körjegyző

