ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
7/2011. (04.27.) számú rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról
Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi
költségvetési zárszámadásáról a következı rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselı-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
444.772 E Ft Költségvetési bevétellel
432.908 E Ft Költségvetési kiadással
4.062 E Ft pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 20.000 E Ft rövid
lejáratú hitel felvétellel és 9.065 E Ft hosszú lejáratú hitelfelvétellel fogadja el.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 25.830 E Ft rövid
lejáratú hiteltörlesztéssel és 3.252 E Ft hosszú lejáratú hiteltörlesztéssel fogadja el.
(4) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el.
(5) A mőködési célú bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások
mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.
(6) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit az
3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2. §
A képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következık
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(2) A polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú
melléklet szerint.
(3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és
címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök
szerint a 8. számú melléklet szerint NEMLEGES.
(5) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet
szerint NEMLEGES.
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(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja
jóvá .
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását
a 12. számú melléklet szerint NEMLEGES.
(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan mőködı és
gazdálkodó, illetve önállóan mőködı költségvetési szervek bevételi és kiadási
elıirányzatainak teljesítését a 13/1, 13/2. 13/3. számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelıen hagyja jóvá.
(10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a
13/4. számú mellékletekben foglaltaknak szerint.
(11) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített
pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az
egyszerősített vállalkozási maradvány kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.1
(12) A képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását
a 15. számú mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(13) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 16/b.
számú mellékletben foglaltak szerint 1.282.044 E Ft-ban állapítja meg.
(14) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a.,
17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg.
(15) A képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. számú
mellékletben szereplı adatok alapján hagyja jóvá.
3. §
(1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a pénzmaradványt érintı
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Farkas Lászlóné jegyzı sk.

Dr. Üveges István polgármester sk.

Kiadmány hiteléül:
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