PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
5/2011. (IV. 27.) SZÁMÚ RENDELETE
PARÁD NAGYKÖZSÉG
2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi
költségvetési beszámolójáról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
/1/ A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzatok által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.
/2/ E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi
önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló 7./2011. (04. 7.) számú határozatában
foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai
2. §
/1/

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az 1., 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

494.346 eFt
482.821 eFt
28.270 eFt

bevétellel
kiadással
záró pénzkészlettel

jóváhagyja.
Ezen belül:
- felhalmozási célú bevétel:
69.261 eFt
- felhalmozási célú kiadás:
77.908 eFt
- működési célú bevétel:
438.479 eFt
- működési célú kiadás:
404.913 eFt
Ebből:
- személyi jellegű juttatások
193.460 eFt
- munkaadókat terh. járulékok
44.168 eFt
- dologi jellegű kiadások
128.534 eFt
- társadalom és szoc.pol.juttatások
27.640 eFt
- pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.030 eFt
- pénzeszköz átadás államh. kívülre
8.069 eFt
- ellátottak juttatásai
1.012 eFt
-

átfutó bevételek
átfutó kiadás

-13,407 eFt
-777 eFt

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, kiadásait szakfeladatonként a 2.
számú, jogcímenként a 2/a számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
/3/ 2010. évben az önállóan működő költségvetési intézmények bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesítését a 3/a. – 3/d. mellékletek szerint hagyja jóvá.
/4/ A kisebbségi önkormányzat 7/2011 (04. 07.) számú határozatával elfogadta 2010. évi
beszámolóját. Bevételi és kiadási előirányzata 676 e Ft, teljesített kiadás 697 eFt,
amelynek részletezését a 3./c. számú táblázat tartalmazza
3.§
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 2. számú melléklet
felhalmozási kiadások része szerint hagyja jóvá.
4.§
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2010. XII. 31.-i állapot szerinti vagyonát az 5.
számú melléklet szerinti mérlegben szereplő adatok alapján 1.629.509 eFt-ban állapítja
meg.
/2/ A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 6. sz. melléklet szerint engedélyezi.
5. §
/1/ Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradvány 2011. évi előirányzatokon történő
átvezetéséről köteles az I. félévi beszámoló elkészítését megelőzően gondoskodni.
6. §
/1/ Az önkormányzatnak 2010. december 31.-én hitelállománya nem volt.
/2/ Az önkormányzatnak 2010. év folyamán hozott - több éves kihatással járó pénzügyi
döntését a5/a sz. melléklet mutatja be.
/3/ Az önkormányzat 2010. évben Európai Uniós
pályázati forrását a 5/b táblázat
szemlélteti.
/4/ Az önkormányzat 2010. év folyamán közvetett támogatásról nem hozott döntést.
7. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Parád, 2011. április 27.

Mudriczki József sk.
polgármester

Varró Gyula sk.
jegyző

Záradék:
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A rendelet kihirdetve 2011. április 27-én.
Varró Gyula sk.
jegyző
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