
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (IV. 15.) rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ban foglaltak alapján, valamint a Magyar 
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján - figyelembe véve ezen 
jogszabály,  valamint  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  módosított   292/2009.  (XII.  19.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) foglaltakat a 2010. évi költségvetési gazdálkodásról szóló 
beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.
Jelen rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, az Önkormányzatra

2.§.
(1) Az Áht. 67.§. /3/ bekezdése alapján a képviselő-testület az alábbi címrendet állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat zárszámadása külön fejezetet képez.
(3) A Falugondnoki szolgálat zárszámadása külön fejezetet képez
(4) A Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége külön fejezetet képez

Az önkormányzat zárszámadása

3.§.
A Képviselő-testület Balatonszőlős Község Önkormányzata költségvetésének 2010. évi zárszámadását

a) 77067 e Ft    bevételi
b) 77067 e Ft     kiadási

főösszegben állapítja meg.

4.§.
(1)  Az  önkormányzat  2010.  évi  teljesített  –  továbbá  eredeti,  módosított  előirányzat  szerinti,  – 
költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 
1. számú melléklet tartalmazza, melyek összesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)  Az  önkormányzat  költségvetési  kiadásainak  2010.  évi  teljesített,  továbbá  eredeti,  módosított 
előirányzat szerinti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a  3. számú melléklet 
tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2010. évi működési kiadásainak teljesítését alcímek szerint a 4. számú melléklet 
tartalmazza

(4) Az önkormányzat  2010. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését alcímek szerint a 5.  
számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2010.évi felújítási előirányzatainak teljesítését felújítási célonként a  6. számú 
melléklet tartalmazza.

(6)  Az  önkormányzat  2010.évi  felhalmozási  kiadásainak  teljesítését  feladatonként  a  7.  számú 
melléklet tartalmazza.
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5.§.
Az önkormányzat 2010. évi záró pénzkészletét 9.249 e Ft –ban hagyja jóvá a képviselő-testület.  A 
2010.  december  31-i  pénzkészletet,  a  tényleges  pénzmaradványról  szóló  kimutatást  a  8.  számú 
melléklet tartalmazza.

6.§.
A  többéves  kihatással  járó  szennyvíz-csatornázási  beruházás  számszaki  adatait  a  9  sz.  melléklet 
tartalmazza.

7.§.
(1)  A  Képviselő-testületet  a  10. számú  melléklet szerinti  vagyonkimutatást  helybenhagyólag 
tudomásul  veszi  és  a  2010.  december  31.  napjával  elkészített  egyszerűsített  vagyonmérleget 
jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat mérlegét a 11. számú mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

8.§.
(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal 
az egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A kivetett adókról szóló kimutatást a 13. számú melléklet mutatja be.

(3)  Az  önkormányzat  által  nyújtott  lakásvásárlási  hitel,  lakbérhátralék  és  viziközmű  hátralék 
kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.

9.§.
Az Önkormányzat 2010. évi átlagos statisztikai állományi létszáma: 5 fő.
A 2010. évi záró létszám: 6 fő.

Az Önkormányzat zárszámadása

10.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait  24.404e Ft összegben hagyja jóvá: A 
működési kiadások keretében: 

a) személyi kiadások összegét  10.071e Ft
b) járulékok   2.176 e Ft
c) dologi kiadások összegét 12.157 e Ft

összegben határozza meg.

(2) A képviselő-testület A Falugondnoki szolgálat működési kiadásait  3.071 e Ft összegben hagyja 
jóvá: A működési kiadások keretében:

a) személyi kiadások összegét 1.615 e Ft
b) járulékok    508 e Ft
c) dologi kiadások összegét    948e Ft

összegben határozza meg.

(3) A képviselő testület  Körjegyzőség működési kiadásait 21.931 e Ft összegben hagyja jóvá: A 
működési kiadások keretében: 

a) Személyi kiadások összegét  15.820e Ft
b) Járulékok   3.992e Ft
c) Dologi kiadások összegét   2.119 e Ft

összegben határozza meg.
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Záró rendelkezés

11.§.
Jelen rendelet  a kihirdetés  napján lép hatályba,  kihirdetéséről  a helyben szokásos módon a jegyző 
gondoskodik.

Mórocz László                                                 Jurics Tamás 
 polgármester                                                     körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. április 15.
Jurics Tamás
   körjegyző
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