
3/2011 (III.22.) önkormányzati rendelet  
a 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 
Hevesaranyos Község Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 82. § és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm. rendelet alapján a Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
A helyi Önkormányzat és költségvetési szerve valamint a helyi kisebbségi önkormányzat 
2010. évi költségvetés zárszámadását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá: 
 
Bevételi főösszeg: 107.576 ezer forint 
 
Ezen belül: hitelfelvétel: 2070 ezer forint  
 
Kiadási főösszeg:            104.606 ezer forint 
 
A kiadási és bevételi főösszegeket a 2. számú melléklet részletezi. 
 

2. § 
A tárgyidőszak végén lévő pénzkészletet az alábbi részletezés szerint állapítja meg: 
Pénzkészlet 2010.01.01-én : 109 ezer forint, 
 
Bevétel:  
 - költségvetési bevétel     107.576 ezer forint, 
    ebből:- előző évi pénzmaradvány:  - 1.871 ezer forint, 
 - függő bevétel:                               -  16.542  ezer forint.  
Összes bevétel:    89.272  ezer forint. 
 
Kiadás:  
 - költségvetési kiadás: 104.606  ezer forint, 
 - függő kiadás:                                 - 15.403 ezer forint. 
Összes kiadás:    89.203 ezer forint. 
 
Pénzkészlet 2010.12.31: 69 ezer forint.  
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú teljesített bevételeit és kiadásait tájékoztató 
jelleggel, mérlegszerűen a 14. számú melléklet szemlélteti. 
 

3.§  
 

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve 2010 évi teljesített költségvetési bevételeinek 
forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – külön-külön 
címenként- a 3. számú, a bevételi források jogcím csoportonkénti részletezését a 3/1. számú 
melléklet tartalmazza. 
(2)Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet szemlélteti. 
 

4. § 
(1) Az önkormányzat költségvetési szerve 2010 évi teljesített költségvetési működési és 
fenntartási kiadásai: 



Működési kiadások összesen:100.947 ezer forint  
ebből: 

- személyi jellegű kiadások: 36.930 ezer forint, 
- munkaadót terhelő járulékok: 6.722 ezer forint, 
- dologi jellegű kiadások: 19.514 ezer forint, 
- önkormányzat által folyósított ellátás: 32.251 ezer forint, 
- pénzeszköz átadás: 919 ezer forint, 
- támogatás értékű átadás:                             4.611   ezer forint, 

 
(2) Az önkormányzat működési kiadásait a 4. számú melléklet részletezi. 
(3) Az önkormányzat által folyósított ellátást és pénzeszközátadást az 5. számú melléklet 
szemlélteti. 

5. § 
 

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 3.659 ezer forint  
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

 
- pénzeszköz átadás felhalmozásra: 1.408  ezer forint. 

                - felújítás                                                           2.251 ezer forint. 
 

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait és felhalmozási átadásait a 6. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
(3) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6/1. számú melléklet 
mutatja be. 
(4) Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait célonként a 6/2. számú melléklet 
tartalmazza. 
(5) Az önkormányzat felhalmozási átadásait feladatonként a 6/3. számú melléklet tartalmazza. 
(6) Az önkormányzat összesített kiadásait alcímek szerinti kiemelt előirányzatonként a 7. 
számú melléklet tartalmazza. 
 (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. számú melléklet mutatja, mely 
szerint 2010 évben nem volt az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése. 

 
6. § 

 
(1) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az egyéb feladatok létszámkeretét 26 főben 

hagyja jóvá a 8. számú melléklet szerint 
7. § 

(1) Az önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradvány összegét a költségvetési 
befizetési kötelezettséggel együtt 2 980 ezer forintban hagyja jóvá a 9. számú 
melléklet szerinti részletezés alapján. 

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, mely hiteltörlesztésre 
fordítandó. 

8.§ 
(1) kormányzat 2010. évi zárszámadás könyvviteli mérlegének főösszegét 154.764 ezer forint 
összegben fogadja el, melynek tételes bontása eszköz—és forrás csoportonként a 10. számú 
mellékletben található. 
(2) Az önkormányzati vagyon 2010. december 31-i állapotát a forgalomképesség 
szempontjából a 10/1. számú melléklet részletezi. 

 



9.§ 
 

A helyi kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

10.§ 
 
Az önkormányzat 2010. évi általános tartalék felhasználását a 12. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 

11.§ 
(1) Az önkormányzat az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb pénzeszközökkel 
kapcsolatos elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
(2).Az önkormányzatnak 2010. évben többletbevétele nem keletkezett a 17. számú melléklet 
szerint. 
(3) Az önkormányzat helyi iparűzési adó bevétele és felhasználása a 18. számú melléklet 
szerint alakult. 
(4) Az önkormányzat helyi adó rendeletében kedvezményt, mentességet nem állapított meg. 
 (5).Az önkormányzat 2010. év végén 7.000 ezer Ft működési hitellel rendelkezett az Eger és 
Környéke Takarékszövetkezetnél, mint  folyószámla hitel. 

12. § 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Hevesaranyos, 2011. március 17. 
 
        Dorkó Csaba Bata Lászlóné 
 polgármester        jegyző 
 
 


