Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2011. (IV. 28.) számú
önkormányzati rendelete
a 2010. évi zárszámadásról
A képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában, 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, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)
Korm.rendelet 213.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A 2010. évi költségvetési beszámoló egyszerűsített tartalmú mérlegét, pénzforgalmi
jelentését, pénzmaradvány-kimutatását és az eredmény-kimutatást az 1/a., 1/b., 1/c., 1/d.
mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.
2. §

(1) A 2010. évi költségvetés végrehajtását a 2. számú melléklet szerinti részletezésben
386.969 eFt bevételi főösszeggel és 358.825 eFt kiadási főösszeggel jóváhagyja.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a

2.a.számú melléklet, a bevételek és kiadások mérlegét a 2.b.számú melléklet, a tárgyévi
bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiányt, valamint a költségvetési hiány
belső és külső finanszírozását a 2.c.számú melléklet tartalmazza.
3. §

(1)

Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2)

A Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi bevételeit forrásonként a 3. számú
mellékletben részletezettek szerint 362.835 eFt, a pénzforalmi kiadásokat a 4. számú
mellékletben részletezettek szerint 359.179 eFt összegben jóváhagyja. Pénzfogalom
nélküli összeg 24.134 e Ft.
4. §

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak teljesítését 68.883 eFt összeggel - a 5.
számú melléklet szerinti részletezésben - elfogadja. A beruházások összege 67.220 eFt, a
felújítás összege pedig 1.028 e Ft, a felhalmozási célú hiteltörlesztés 635 e Ft volt.
5. §
A többéves kihatással járó döntéseit és a belföldi-külföldi adósságállomány alakulását a 6.
sz. melléklet szerint fogadja el.

6. §
(1) A normatív állami hozzájárulás elszámolását a képviselő-testület a 7/a. számú melléklet
szerinti részletezés alapján, a központosított, kötött felhasználású és központi
támogatások elszámolását a 7/b. számú melléklet alapján elfogadja, amelyekhez
kapcsolódóan az önkormányzatnak 509 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett
üdülőhelyi feladatokra kapott állami támogatás jogcímen.
(2) Az önkormányzatnak a 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolás
során 6 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett.
7. §
Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát jelen rendelet 8. számú melléklete - a
költségvetési beszámolóban szereplő pénzmaradvánnyal megegyezően – 22.184 eFt
összegben tartalmazza. A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, melyek a következők:
701 eFt működési célú pénzmaradvány (környzetvédelmi alap bevételének felhasználási
kötelezettsége, késedelmi kamat fizetési kötelezettség, pénzbeli támogatás visszafizetési
kötelezettség), 21.483 eFt előző évi felhalmozási bevétel maradvány, amelyet a képviselőtestület felhalmozási céltartalékba helyez. A 2008. évi felhalmozási célú pénzmaradvány fel
nem használt része 22.669 eFt. Az előző években képzett 22.669 eFt költségvetési
tartalékok maradványát a képviselő-testület felhalmozási céltartalékba helyezi.
8. §
A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint
elfogadja és jóváhagyja.
9. §
Az önkormányzat számviteli mérlegét (10/a. és 10/b. számú melléklet), vagyonmérlegét (11.
számú melléklet) a képviselő-testület 1.380.922 eFt főösszeggel elfogadja.
10. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételi többlet felhasználását az alábbiak szerint
szabályozza:
1. a szállítói tartozások kiegyenlítésére,
2. a 2011. évben megvalósításra tervezett fejlesztési feladatokra,
3. a 2011. évi működési kiadások teljesítésére.

(2) A tervezett, illetve létrejött hiányt elsősorban a bevételi többletből, másodsorban hitelből
kell fedezni.
(3) A hitelfelvétel szabályait az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.
(II.15.) Hö. rendelete tartalmazza.
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12. §
E rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejüleg az önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 3/2010.(II.25.) Hö. rendelete hatályát veszti.
Hortobágy, 2011. április 18.
Vincze Andrásné
polgármester

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján
kifüggesztve: 2011. április 28. napján

Dr. Ácsné Dr. Berke Gabriella
jegyző
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