
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 
1992.  évi  XXXVIII.  törvény  82.  §-ában  kapott  felhatalmazás  valamint  az  államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII.24.) Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
10.  §  (1)  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  Gyöngyösoroszi  Községi 
Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 

1.§

(1) A Képviselő-testület a 2010. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1. és 2. melléklet 
alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

2010. évi összes bevétel 340 486 EFt
2010. évi összes kiadás 291 463 EFt

(2) A Képviselő-testület  a 2010. évi teljesített  működési  és felhalmozási  célú bevételeket, 
illetve kiadásokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 1-2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§

(1)  A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  2010.  évi  bevételi  főösszeg  forrásonkénti 
teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá, melynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza:

a)  Állami támogatás 174 842 EFt
b) Átengedett SZJA 39 345 EFt
c) Saját bevételek 51 431 EFT
d) Támogatások, átvett pénzeszközök 48 105 EFT

Ebből: kisebbségi önkormányzat működési támogatása 94 EFT
 hitelek és kölcsönök működési bevétele 0 EFt

e) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 7419 EFt
f) 2009. évi pénzmaradvány 34182 EFT

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételi főösszegének teljesülését és annak 
részletes kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

3.§

A 2010 évi bevételi főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 4. melléklet 
tartalmazza.

4. § 

(1)  A  Képviselő-testület  az  Önkormányzat  és  intézményeinek  2010.  évi  kiemelt 
előirányzatonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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a) Személyi juttatások 121 921 EFt
b) Munkaadókat terhelő járulék 28 967 EFt
c) Dologi és egyéb folyó kiadások 67 158 EFt
d) Ebből kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai 83 EFT
e) Működési célú pénzeszközátadás, támogatás 62119 EFt
f) Fejlesztési kiadások 15 181 EFt
g) Hitelek kiadásai 0 EFt
h)  Tartalék 0 FT
i) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 3883 EFt

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadási főösszegének teljesülését és annak 
részletes kimutatását a 9. melléklet tartalmazza

5. §

(1)  A  2010.  évi  kiadási  főösszeg  intézményenkénti  és  feladatonkénti  részletezését  a  3. 
melléklet tartalmazza. 

(2) A 2010. évi kiadási főösszegen belül a 15 181 EFt Fejlesztési Kiadások –felhalmozási és 
felújításai kiadások – részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 

6. §

A Képviselő-testület  az  Önkormányzat  által  közvetlenül  foglalkoztatottak,  a  Polgármesteri 
Hivatal  és  az  intézmények  2010.  évi  létszám-előirányzatok  teljesítését  a  3.  mellékletben 
részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A Képviselő-testület által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók 
esetében 

teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 26 fő
részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4 fő

b) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében  
teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 6 fő
részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő

c) Az önkormányzati intézményénél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében 
teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 25 fő
részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást az 5. melléklet szerint 
hagyja jóvá.

(2)  A Képviselő-testület  az  Önkormányzat  Egyszerűsített  Mérlegének  főösszegét  46 4408 
EFt-ban hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentésének
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bevételi főösszegét: 340 486 EFt-ban
kiadási főösszegét:  291 463 EFt-ban

hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat Egyszerűsített Pénzmaradvány Kimutatása alapján 
a tárgy évi módosított pénzmaradványt 52.029  EFt-ban állapítja meg, és jóváhagyja a 6. 
melléklet szerinti felhasználását.

8. § 

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatásokkal való 
elszámolást jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2)  A  Képviselőtestület  az  Önkormányzatot  megillető  normatív,  kötött  felhasználású 
támogatások elszámolását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről Gyöngyösoroszi Község Jegyzője gondoskodik.

Vernyihel Lívia sk.     dr. Mészáros Katalin sk.
polgármester jegyző

 Záradék:

A rendelet kihirdetve 2011. április 29-én

dr. Mészáros Katalin sk.
jegyző
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