
Németbánya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének
6/2011 (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
 

Németbánya Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi  XXXVIII.  törvény  82.  §  alapján  az  önkormányzat  2010  évi  zárszámadásáról  az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el. 

1. Általános rendelkezések 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire.

2.  §  A  címrendet  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2010.  (II.17.) 
önkormányzati rendelet határozza meg.

2. Az önkormányzat összesített 2010. évi költségvetésének teljesítése 

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2010. 
évi

 a) kiadási főösszegét 20 859 ezer forintban,

 b) bevételi főösszegét 24 521 ezer forintban

       állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat 
szerinti  –  költségvetési  bevételeinek  forrásonkénti,  valamint  ezen  belül  működési  és 
felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5.  § (1)  Az önkormányzat  összesített  2010. évi  teljesített  kiemelt  kiadási  előirányzatai  az 
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

 a) személyi jellegű kiadások: 4 711 eFt

 b) munkaadókat terhelő járulékok: 1 186 eFt

 c) dologi jellegű kiadások: 9 128 eFt

 d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt

 
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és 
támogatások: 1 979 eFt



(2) Az (1) bekezdés szerinti  2010. évi  kiemelt  kiadási  előirányzatokat  és azok teljesítését 
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

6.  §  Az  önkormányzat  2010.  évi  felújítási  előirányzatait  és  azok  teljesítését  felújítási 
célonként a 4. melléklet rögzíti.

7.  §  Az  önkormányzat  2010.  évi  felhalmozási  kiadási  előirányzatait  és  azok  teljesítését 
feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat 2010. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző 
évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 24 521 ezer Ft, 
kiadása 20 859 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 3.662 
ezer Ft.

(2) Az önkormányzat  2010. évi teljesített  többletének felhasználási  módját  az 5. melléklet 
tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évre összesített – közfoglalkoztatottak 
nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 1 fő, 

 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő.

 10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 
ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

 (3)  Az  önkormányzat  összevont  2010.  évi  gazdálkodás  során  keletkezett,  hatályos 
jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 1.996 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. (6. 
melléklet) 

3. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének teljesítése 

11. § A német helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének teljesítését egy mellékelt exel 
táblázat tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések 

12.  §  Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  118.  §-a  alapján  az 
önkormányzat  az  önkormányzat  költségvetési,  zárszámadási  rendelete  előterjesztésekor 
bemutatandó  mérlegek  tartalmára  vonatkozó  rendelkezéseket  külön  rendeletben  határozza 
meg.

5. Záró rendelkezések 

13. § E rendelet 2011. április 30-án lép hatályba.



Kelt: Németbánya, 2011. április 29.

                                        Blaskovits Zoltán                             Bárány Péter
                  polgármester                                  körjegyző 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Németbánya, 2011. április 30.

P. H.

Mellékletek 

1. számú melléklet 

A 2010. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről forrásonként 

1/02.  Németbánya  Község  Önkormányzata  önkormányzat  mint  önállóan  működő  és 
gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája

2. számú melléklet 

A 2010. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról - kiadási jogcím szerint 

2/02.  Németbánya  Község  Önkormányzata  önkormányzat  mint  önállóan  működő  és 
gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája

2-A. számú melléklet 

A 2010. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról kiemelt előirányzatonként 

2-A/02.  Németbánya  Község  Önkormányzata  önkormányzat  mint  önállóan  működő  és 
gazdálkodó szerv és  a  hozzá kapcsolódó önállóan kezelt  szakfeladatok kiadásainak listája 
kiemelt előirányzatonként

3. számú melléklet 

A 2010. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről és kiadásokról szakfeladatonként 

3/02.  Németbánya  Község  Önkormányzata  önkormányzat  mint  önállóan  működő  és 
gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája

4. számú melléklet 

A 2010. évi felújítási előirányzatokról és teljesítésről célonként 



4/02.  Németbánya  Község  Önkormányzata  önkormányzat  mint  önállóan  működő  és 
gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak 
listája

5. számú melléklet 

A 2010. évi felhalmozási előirányzatokról és teljesítésről feladatonként 

5/02.  Németbánya  Község  Önkormányzata  önkormányzat  mint  önállóan  működő  és 
gazdálkodó  szerv  és  a  hozzá  kapcsolódó  önállóan  kezelt  szakfeladatok  felhalmozási 
kiadásainak listája

6. számú melléklet 

A 2010. évi pénzmaradvány, és pénzmaradvány felhasználása 

6/02.  Németbánya  Község  Önkormányzata  önkormányzat  mint  önállóan  működő  és 
gazdálkodó szerv és  a  hozzá kapcsolódó önállóan kezelt  szakfeladatok pénzmaradvány és 
pénzmaradvány felhasználás listája


