
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 8/2011. (IV. 29.) ÖR sz. rendelete   

az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) b) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az önkormányzat 2010.évi költségvetési zárszámadásáról a következő 

rendeletet alkotja: 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást  

243 904                    E Ft Költségvetési bevétellel

15 090                      E Ft Finanszírozási bevétellel

258 994                    E Ft Összes bevétellel

243 127                    E Ft Költségvetési kiadással

21 397                      E Ft Finanszírozási kiadással

264 524                    E Ft Összes kiadással

2 682                        E Ft pénzmaradvánnyal

 
hagyja jóvá. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 12.500 E Ft rövid lejáratú 

beruházási hitel felvétellel és 2.590 E Ft rövidlejáratú kölcsön felvétellel, összesen 15.090 E Ft 

finanszírozási bevétellel fogadja el.  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül 10.195 E Ft hosszúlejáratú 

(beruházási) hiteltörlesztésből, 2.990 E Ft  rövid lejáratú kölcsön törlesztésből és 8.212 E Ft likvid 

hiteltörlesztésből álló, összesen 21.397 E Ft finanszírozási kiadással fogadja el. 

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 

2/a. és 2/b. melléklet szerint fogadja el. 

(6) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit elkülönítetten a 3/a. melléklet 

tartalmazza. 

 

2. § 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint 

fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.  

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. melléklet szerint. 

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti 

alakulását a 7. melléklet szerint. 

 (4) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök 

szerinti bontásban a 8. melléklet szerint. 

(5) Az önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatásokat részletesen a 9 mellékletekben 

foglaltaknak megfelelően. 



(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi mérlegét a 10. melléklet szerint, 2010. évi  

egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, 

egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását) a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 (7) Az önkormányzat a 2010. évben közvetett támogatást nem nyújtott. 

(8) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint 

állapítja meg. 

(9) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok 

alapján hagyja jóvá. 

 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület Hajdúbagos Község Önkormányzata helyesbített pénzmaradványa 2.682 E Ft, 

amelyet növel 61 E Ft központi költségvetéstől járó kiutalatlan támogatás, így az önkormányzat 

módosított pénzmaradványa 2.743 E Ft. A módosított pénzmaradványból mínusz 182 ezer Ft 

Hajdúbagos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa, 2.925 ezer Ft a Hajdúbagos Község 

Önkormányzat pénzmaradványa. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2.925 ezer Ft módosított 

pénzmaradványt a 2010. évet megelőzően keletkezett negatív pénzmaradvány finanszírozására 

fordítja. 

 

4. § 

 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról 

a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

 

 

 

 

 

5. § 

 

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

 

Hajdúbagos, 2011. április 29. 

 

 Szabó Lukács Imre Dr. Dászkál Tibor Ákos 

 polgármester sk. mb. jegyző sk. 

  

A rendelet kihirdetve: 2011. április 30. 

 

Dr. Dászkál Tibor Ákos 

mb. jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


