
  

                                            
HÉVÍZGYÖRK 

Önkormányzat Képviselı-testületének 
9/2011. (VI.1.) számú 
zárszámadási rendelete  

az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
 

 Hévízgyörk Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször mó-
dosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, vala-
mint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meg-
határozottakat - a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról 
az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

A rendelet hatálya 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az ön-
kormányzat költségvetési szerveire. 
 
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése 

 
2. § Az önkormányzat a 2010. évi teljesített költségvetési  

a) kiadási fıösszegét       800.187 ezer forintban,  
b) bevételi fıösszegét .   931.743 ezer forintban állapítja meg. 
 
I. A  költségvetési bevételek 

 
3. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított elıirány-
zat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél sze-
rinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított 
elıirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezésben - cím és szakfeladatok 
szerint - az 5. számú melléklet, csak feladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
II. A költségvetési kiadások 
 
4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított elıirányzat szerinti - mő-
ködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá: 
 eFt 

- Mőködési kiadások elıirányzat teljesítése összesen:   432.653 



  

- Ebbıl: 
- személyi jellegő kiadások:       167.438 
- munkaadókat terhelı járulékok                                  40.310  
- dologi jellegő kiadások:                                           184.468  . 
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:                        20.352  
- kölcsönök nyújtása, törl., finanszírozás kiad.,           20.085 

                           
(2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - 
továbbá az eredeti, és a módosított elıirányzat szerinti - mőködési kiadásait kiemelt elıirányza-
tonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
(3.)A képviselı-testület az önkormányzat összes  kiadását kiemelt elıirányzatonként a 2. sz. mel-
léklet szerint fogadja el.  
 
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen  367.534 ezer forint. 
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások elıirányzat teljesítése:                      360.303 ezer forint,  
- a felújítások elıirányzat teljesítése:                              -        ezer forint, 
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,  
támogatások elıirányzat teljesítése                                 7.231 ezer forint. 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a szakfeladatok teljesített - továbbá eredeti, 
és módosított elıirányzat szerinti -  felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
6.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 9. számú 
melléklet mutatja be. 
 
III. Költségvetési kiadások és bevételek   
 
7.§ (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. 
(2) Az önkormányzati hivatal év közben fel nem használt tartaléka összesen: 130.914 ezer fo-
rint.Az általános tartalék év közben felhasználásra került. A fejlesztési céltartalék 130.914.-eFt- elıirányzattal zárt 
december 31-én. 

 

IV. A költségvetési létszámkeret 

 
8.§ (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét – 
átlagos statisztikai állományi létszám - 76 fıben hagyja jóvá. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a szakfeladatok - ténylegesen felhasznált - 
létszámkeretét a képviselı-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

 

 

 

 



  

V. A pénzmaradvány alakulása,  önkormányzat mérlege 
 
9.§ (1) Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint 
felülvizsgált helyesbített pénzmaradványa: 131.555. eFt-ban kerül jóváhagyásra. A költségvetési 
pénzmaradvány 134.341 eFt. 
 
(2) A jóváhagyott költségvetési pénzmaradvány 2011. évi felhasználása: A képviselı-testület a 
költségvetési pénzmaradványból 130.915.- eFt fejlesztési céltartalékot képez, 3.426 eFt-ot  az 
igazgatási szakfeladat dologi kiadásaira fordít.  . 
dít 
(3) Az önkormányzat pénzmaradványát a 7. számú melléklet tartalmazza. 
 
10.§.A Képviselı-testület 2010.évi mérlegét jóváhagyja, a mérleg-fıösszeget  1.055.777 eFt-ban 
állapítja meg,  a vagyonkimutatással alátámasztva.  (8. sz. melléklet: –Mérleg ,10.sz. melléklet: 
Vagyonkimutatás ) 
 
 
 
 

Záró rendelkezések 
 
 
19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
        Tóth Tibor      Lukesné Csábi Ágnes 
 polgármester  jegyzı 
 

Ph. 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
 
 2011. június 1. 
 
Lukesné Csábi Ágnes 
                  jegyzı 


