
 

FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

    

9/2011. (IV.28.) Önkormányzati rendelete 

 

a  2010. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

 

 

Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi 

XX tv. 138.§ (1) bekezdés k.) pontjában, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 82.§-ában 

foglalt felhatalmazás alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 10. § (1) bekezdés 

d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról a 

következőket rendeli el:  

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. §. 

 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira valamint az önkormányzat 

által fenntartott költségvetési intézményekre és a Polgármesteri Hivatalra. 

 

(2) Az önkormányzatnak egyetlen önállóan gazdálkodó szerve a polgármesteri hivatal, emiatt az 

önkormányzat beszámolója egy címet képez, az önkormányzat alcímeit a részben önállóan gazdálkodó 

intézmények képezik. 

 

 

A beszámoló bevételei és kiadásai. 

 

2. §. 

 

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési beszámolót 

 

1./   254 664 EFt                           bevételi összeggel: ( 1. sz. melléklet), ebből 

 a.) költségvetési bevétel     248 547 EFt 

 b.) belső finanszírozású pénzmaradvány        6 117 EFt 

 

2./   247 006 EFt                           kiadási összeggel: (2. sz. melléklet) 

 a.) költségvetési kiadás     237 680 EFt 

 b.) külső finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)     9 326 EFt 

 

hagyja jóvá. 

 

A költségvetés végrehajtásának részleteit a mellékletek tartalmazzák (3.sz. mell-től a 14.sz. mell-ig). 

 

 

 

3. §. 

 

(1) Az önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai teljesítését címenként és alcímenként az 1/a és a 

2/a melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

 

(2) Az önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerű 

kimutatásban a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

 



 

(3) Az önkormányzat a 2010. évi pénzmaradványát az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-

testület. 

 

(4) Az önkormányzat 2010. évi mérlegét a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

 

(5) Az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérleg, pénzmaradvány és 

egyszerűsített pénzforgalmi jelentés) a 9.,10.,11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá a képviselő-

testület. 

 

(6) Az önkormányzat az év végén fennálló követeléseit és szállítói tartozásait a 7.sz. melléklet, a 2010. 

évi vagyon kimutatását a 8.sz. melléklet, a hitelképességének alakulását a 12. sz. melléklet szerint 

hagyja jóvá a képviselő-testület. 

 

(7) Az önkormányzat felújítási, beruházási munkáit a 14.sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-

testület. 

 

(8) Az önkormányzatnak a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettől felvett fejlesztési célú hitele és 

finanszírozási hitele van 14. sz. melléklet szerint. 

 

 

4. §. 

 

 

Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési beszámolóját benyújtotta a MÁK Csongrád Megyei 

Igazgatóságához, a pénzügyi információs rendszer szervezetének megfelelő formában. 

 

5.§ 

 

 

Felgyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi pénzmaradványát az alábbiakban 

hagyja jóvá: 

A módosított pénzmaradvány összege  2.070 EFt, figyelemmel a rövid lejáratú likvid hitel év végi 

meglévő állományára, valamint az önkormányzati költségvetési befizetési kötelezettségre és az állami 

költségvetési támogatás várható kiutalás összegére.  

 

 

Záró Rendelkezések 

 

6. §. 

 

(1) A Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  évi költségvetési beszámolóját 

megállapító rendelet elfogadása napján lép hatályba. 

 

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Horváth Lajos                 Petkovné Tápai Márta 

polgármester        jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2011.IV.28-án  19 óra 5 perckor  kihirdetést nyert. 

 

       Petkovné Tápai Márta 

        jegyző 


