
Csemő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
9/2011. (IV.02) számú rendelete 

az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 

 

Csemő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. 

évi XXXVIII. törvény 82. §-a a költségvetés tervezésének, az önkormányzatok gazdálkodásának, 

beszámolásának rendszeréről szóló 249/2000.  (XII. 24.) Kormányrendelet 7. §. /1/ alapján a 2010. évi 

gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

I. 
A rendelet hatálya 

 

1. §  A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 

 
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2010-ben: 

        a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek voltak: 
  Polgármesteri Hivatal 

                                                           
 

          b.) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:  
         csemői Községi Könyvtár és Közösségi 
Színtér  
             

  

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

 

II. 
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése 

 

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésének 

                       a) bevételi főösszegét  349.033 ezer forintban,  

                      b) kiadási főösszegét    381.140 ezer forintban állapítja meg, 

      ezen belül  

- a felhalmozási célú bevételt                                             184  e Ft-ban 

- a felhalmozási célú kiadást             22.343  e Ft-ban 

- a működési célú bevétel összegét                     348.849  e Ft-ban 

- a működési célú kiadás összegét                     358.797  e Ft-ban   

                                                                                              állapítja meg.  

III.  
 A költségvetési bevételek 

 



4. § Az önkormányzat 2010. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként -és címenként - az 

1. számú melléklet tartalmazza. 

 

IV. 
A költségvetési kiadások 

 

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, 

fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: 

 

  Megnevezés     eredeti  módosított  teljesített 

             e Ft        e Ft      e Ft  

____________________________________________________________________________ 

          - személyi jellegű kiadások:   82.695 95.335  95.335 

- munkaadókat terhelő járulékok:     21.360 27.377  26.816 

- dologi és egyéb folyó kiadások:     80.834 107.496 107.046 

- működési célú pénzeszköz átadás:           128.647        118.066   117.696 

- államházt-on kívülre végleges pe.átad          4.400             9.360             9.360 

- ellátottak juttatásai:          2.100      2.100             1.873 

- Hitel visszafiz.                            500            1.439             1.439 

- pénzforgalom nélküli kiadások:                   39.782          53.301 

- kiegyenlítő,függő átfutó kiadás:                         - 768 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított 

előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.  

 

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

7. § (1) Az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát az egyszerűsített mérlegbeszámoló 

adatai alapján 2.675.501 e Ft összegben elfogadja.  

 

         (2) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

 
A költségvetési létszámkeret 

 

8. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi létszámkeretét  26 főben hagyta jóvá. 

 



(2) Az önkormányzat 2010. évi létszámkeretét a képviselő-testület  a Polgármesteri Hivatalnál 26, összesen 

26 főben hagyta jóvá.  

 

(3) A közcélú foglalkoztatottak létszámát 18 főben veszi tudomásul. 

VI.  
A pénzmaradvány 

 

9. § (1) Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodás során keletkezett  pénzmaradványa: 

 - 21.006  Ft-ban kerül jóváhagyásra.  

      , 

VII. 
 Egyéb rendelkezések 

 

10. § Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb 

állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
11. §. Az önkormányzat 2010. évi közvetett támogatását tartalmazó kimutatást a 6. sz. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

12. § Az önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 

kimutatást a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

VIII. 
Záró rendelkezések 

 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
Csemő, 2011. április 14. 
 
                                                          Bartha Alajosné                            Dr. Lakos Roland 
       polgármester                                        jegyző 
  
A rendelet kihirdetve: 
 
Csemő, 2011. április 14.                                                                                                          
                                                                       


