
LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

6/2011. (IV.30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 

 

Lovas Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § alapján az 
önkormányzat 2010 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1. Általános rendelkezések  

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 

2. § A címrendet az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II.22.) 
önkormányzati rendelet határozza meg. 

2. Az önkormányzat összesített 2010. évi költségvetésének teljesítése  

3. § A képviselı-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2010. 
évi 
  a) kiadási fıösszegét   57 682 ezer forintban, 
  b) bevételi fıösszegét 63 048 ezer forintban 
állapítja meg. (Teljesítés adatok c. melléklet) 

4. § Az önkormányzat összesített 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított elıirányzat 
szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, részletezését az 1/01. sz. valamint 1-A/01. 
sz. melléklet tartalmazza. 

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2010. évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz 
  a) személyi jellegő kiadások: 9 556 eFt 
  b) munkaadókat terhelı járulékok: 2 072 eFt 
  c) dologi jellegő kiadások: 15 204 eFt 
  d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 466 eFt 

  
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és 
támogatások: 13 294 eFt 

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2010. évi kiemelt kiadási elıirányzatokat és azok teljesítését 
mőködési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2/01.sz. valamint 2-A/01. sz. melléklet 
tartalmazza. 

6. § Az önkormányzat 2010. évi felújítási elıirányzatait és azok teljesítését felújítási 
célonként a 4/01. sz. melléklet rögzíti. 

7. § Az önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadási elıirányzatait és azok teljesítését 
feladatonként a 5/01. sz. melléklet tartalmazza. 

8. § Az önkormányzat költségvetésének elıirányzatait, elıirányzat-teljesítését, a teljesítés 
alakulását szakfeladatonként a 3/01. számú melléklet tartalmazza. 



9. § (1) Az önkormányzat 2010. évre vonatkozó – finanszírozási célú mőveletek és az elızı 
évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 57.812 ezer Ft, 
kiadása 59.416 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó hiány 1.604 
ezer Ft. 

10. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évre összesített – közfoglalkoztatottak 
nélküli – teljesített létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: (7/01.sz. melléklet) 
  a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 4fı,  
  b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fı. 

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 7fı. 

11. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 
11.231ezer Ft. 

12. § Az önkormányzat összevont 2010. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos 
jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 4.683 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A 
jóváhagyott pénzmaradvány a 6/01.sz. melléklet szerint használható fel. 

3. Egyéb rendelkezések 

13. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az 
önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó mérleg 
tartalmát a 8/01. sz. melléklet tartalmazza.. 

4. Záró rendelkezések 

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
  
  
Lovas 2011. április 18. 
 
 

Ferenczy Gáborné 
polgármester 

Tóth Gáborné 
körjegyzı 

 
  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
Lovas 2011. április 30. 
      Tóth Gáborné 
         körjegyzı 
  

  

  
 



 

Mellékletek  

1. számú melléklet  

1/01. Lovas Község Önkormányzata bevételeinek listája 

1-A/01. Lovas Község Önkormányzata bevételeinek listája jogcím csoportok szerint 

2. számú melléklet  

2/01. Lovas Község Önkormányzata kiadásainak listája 

2-A/01. Lovas Község Önkormányzata kiadásainak listája kiemelt elıirányzatonként 

3. számú melléklet  

3/01. Lovas Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti listája 

4. számú melléklet  

4/01. Lovas Község Önkormányzata felújítási kiadásainak listája 

5. számú melléklet  

5/01. Lovas Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak listája 

6. számú melléklet  

6/01. Lovas Község Önkormányzata pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája 

7. számú melléklet  

7/01. Lovas Község Önkormányzata záró, teljesített létszám listája 

8. számú melléklet  

8/01. Lovas Község Önkormányzat mérlege 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 1.sz. 
melléklete alapján 


