
            

   

Farád Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

  6/2011. (IV. 14. )  

zárszámadási rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször 

módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 82. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, 

valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 292/2009.(XII.19.) 

Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 

beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§. A rendelet hatálya kiterjed a Körjegyzőségre, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 

 

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

 

a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: 

- Önkormányzati Hivatal 

- Körjegyzőség 

b.) önállóan működő költségvetési szerv: 

- Általános Iskola 

       (2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak. 

 

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése 

 

 

3.§. Az önkormányzat a 2010. évi teljesített költségvetési 

 a.) kiadási főösszegét    287.953 ezer forintban 

 b.) bevételi főösszegét  310.027 ezer forintban  

         

 

Ezen belül: 

- a felhalmozási bevételt         50 492 e Ft-ban 

-a felhalmozási célú kiadást         50 492 e Ft-ban 

-a működési célú bevételt                    259 535 e Ft-ban 

-a működési célú kiadást       237 461 e Ft-ban 

 

állapítja meg. 
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4.§.    I. A teljesített költségvetési bevételek 

 

 (1) Az önkormányzat (összevont) 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított 

előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és 

felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. és 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

         

5.§.    II. A költségvetési kiadások 

 

Az önkormányzat (összevont) 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat 

szerinti – költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél 

szerinti részletezését a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

6. §.   III. A költségvetési létszámkeret 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 43,45 

főben hagyja jóvá. 

 

7.§.   IV. Az önkormányzat vagyona 

 

 Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. számú melléklet 

Könyvviteli mérleg adatai alapján állapítja meg. 

 

8.§.   V. A pénzmaradvány 

 

(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési pénzmaradványa: 11 293 e Ft. A többletet a 

2011. ben megvalósuló orvosi rendelő felújításának a saját erő fedezetére fordítja. 

A körjegyzőség működési pénzmaradványa pedig 549 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.   (5. sz. 

melléklet) 

 

9.§. 

 (1) Ez a rendelet  2011. 04. 15. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

  …………………………….    ……………………………… 

   Szalai Zoltán      Pálfi Zoltánné 

  polgármester                 körjegyző 

 

      Ph. 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Farád, 2011. április 14. 

 

…………………………… 

Pálfi Zoltánné 

 körjegyző 


