
         

Beloiannisz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2011. (V.02.) önkormányzati rendelete  

a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 
 

Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. tv. 65. §  (1) bekezdésében, és 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján,  

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII . törvényben foglaltak 

szerint, 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése és 91. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.  A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege 

 

1. § (1) Beloiannisz Önkormányzatának Képviselőtestülete (a 2010. évi költségvetésről szóló 

1/2010. (II. 13.) ÖR. számú rendeletében foglaltak szerint) az Önkormányzat  

 

1.) Bevételeinek főösszegét 136.080 e Ft-ban,  

   Ebből:  

 a) felhalmozási célú bevételek összegét  610 e Ft-ban, 

  ebből:  

  aa) Felhalmozási, tőkejellegű bevételek összegét 381 e Ft-ban, 

  

ab) Támogatási kölcsönök igénybevételének, 

visszatérülésének összegét 229 e Ft-ban, 

    

 b) működési célú bevételek összegét  113.266 e Ft-ban, 

  ebből:  

  ba) intézményi működési bevételének összegét  5.928 e Ft-ban,  

  bb) sajátos működési bevételének összegét 52.633 e Ft-ban, 

  

bc) támogatások, kiegészítések, előző évi 

normatíva visszatérülések összegét 48.845 e Ft-ban, 

  

bd) előző évi pénzmaradvány igénybevételének 

összegét 5.860 e Ft-ban, 

    

 c) Hitelek bevételei 23.383 e Ft-ban, 

    

    

 d) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összegét -1.179 e Ft-ban,  

 

    

2.) Kiadásainak főösszegét 134.105 e Ft-ban, 

  ebből:  

 a) felhalmozási célú kiadások összegét 49 e Ft-ban, 

  ebből:  

  

aa) felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) 

összegét 49 e Ft-ban, 
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  ab) hitelek, kölcsönök kiadásainak összegét  e Ft-ban,  

   

 

 

 

 b) működési célú kiadások összegét 115.309 e Ft-ban, 

  ebből:  

  ba) személyi juttatások összegét 60.919 e Ft-ban, 

  bb) munkaadót terhelő járulékok összegét 16.047 e Ft-ban, 

  bc) dologi kiadások összegét 32.019 e Ft-ban,  

  bd) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás összegét 6.324 e Ft-ban, 

    

 c) Hitelek kiadásai               20.000 e Ft-ban, 

    

    

 d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összegét               -1.253 e Ft-ban, 

    

 

hagyja jóvá. 

  

(2) Az önkormányzat záró pénzkészlete 738 e Ft. 

(3) A foglalkoztatottak átlaglétszáma: 28 fő. 

(4) A 2010. évi költségvetés egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 1. melléklet, a 

működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 2. melléklet 

tartalmazza. 

 

2. Bevételek 

 

2. § (1) Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önállóan működő 

intézményei és a Polgármesteri Hivatal - együtt az önkormányzat - bevételeit forrásonként 

részletezve a 3. melléklet, valamint azok intézményenkénti - szakfeladatonkénti - részletezését 

a 4. melléklet szerint fogadja el. 

 

       (2) A 2010. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámok és az ezek 

alapján járó normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások 

elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások 

elszámolását, a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi havi 

kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolását, a 2010. évi 

jövedelemkülönbség – mérsékléssel való teljes körű elszámolását az 5. és a 9. melléklet 

tartalmazza. 

 

      

       (3) Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a 5. 

mellékletben részletezett eltérések miatt az államháztartás felé visszafizetési kötelezettsége 

keletkezett: 179.798,- Ft,  melyet az államháztartásnak utólagosan átutal.  
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3. Kiadások 

 

3. § (1) Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal, 

valamint az önkormányzati fenntartású önállóan működő intézmények kiadásainak teljesítését, 

azok forrásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint, valamint azok intézményenkénti - 

szakfeladatonkénti - részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

       (2) Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a fejlesztési kiadások 

teljesítését, annak célonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

 

4. Pénzmaradvány, eredmény 

 

4. §  Beloiannisz Község Önkormányzatának 2010. évben 13.159 e Ft pénzmaradványa 

keletkezett, melyből a kötelezettséggel vállalt pénzmaradvány összege 13.159 e Ft. A 

pénzmaradvány kimutatást a 10. melléklet tartalmazza. 

 

 

5. Az Önkormányzat vagyona 

 

5. §  Beloiannisz Község Önkormányzata éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 

2010. december 31-én 219.554 e Ft volt, melyek részletezését a 11. melléklet tartalmazza. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

6. §  Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a 2010. évi 

költségvetésről szóló 1/2010. (II. 13.) ÖR. számú rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

  Papalexisz Kosztasz    Kóródi- Juhász Zsolt 

        polgármester     jegyző 


