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Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
    4/2010. (IV.28.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának elfogadásáról 

 
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetésének 
zárszámadásának elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 
(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, Kisebbségi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat 
költségvetési szervére terjed ki. 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a Körjegyzıség Hivatala. 

(3) A címrendet az önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 5/2009. (II.12.) 
önkormányzati rendelet határozza meg. 

2. § 
 
(1) Az önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetését a Képviselı-testület 

a) 223.487 ezer Ft bevétellel 
b) 175.747 ezer Ft kiadással 
c) 53.951 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal 

hagyja jóvá 

(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti bevétel a következı részletekbıl tevıdött össze: 

Bevételi fıösszeg          223487 ezer Ft, ebbıl 
a) felhalmozási bevétel 27574 ezer Ft 
b) mőködési célú bevétel 195913 ezer Ft, ebbıl 

ba) a normatív állami támogatás összege 66674 ezer Ft 
bb) az átengedett központi adók összege 80529 ezer Ft 
bc) a mőködési hitel összege 0 ezer Ft 
bd) az elızı évi pénzmaradvány összege 0 ezer Ft 
be) a helyi adók összege 13817 ezer Ft 
bf) az egyéb bevételek összege 5494 ezer Ft 
bg) a mőködési célra átvett pénzeszközök 
bh) a felhalmozási célra átvett 
pénzeszközök 
bi) a fejlesztési hitel összege 

16541 
1563 

11295 

ezer Ft 
ezer Ft 
ezer Ft 
 
 

 (3) A Képviselıtestület az (1) bekezdés b) pont szerinti kiadásai a következık: 

Kiadási fıösszeg 175747  ezer Ft, ebbıl 
a) mőködési célú kiadásokat 148173  ezer Ft,ebbıl 

aa) személyi jellegő kiadások 40148 ezer Ft 
ab) munkaadót terhelı járulékok 9334 ezer Ft 
ac) dologi jellegő kiadások 33066 ezer Ft 
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4959 ezer Ft 
ae) speciális célú támogatások 60666 ezer Ft 
af) mőködési célú hitel visszafizetése 0 ezer Ft 
ag) támogatási kölcsönök  ezer Ft 
ah) hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 20000 ezer Ft 
ai) költségvetési tartalék 0 ezer Ft 
aj) államháztartási tartalék 0 ezer Ft 
ak) felújítási kiadások 880 ezer Ft 
al) beruházási kiadások elıirányzatát 6694 ezer Ft 
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3. § 
 
(1) Az önkormányzat (összevont) 2009. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított elıirányzat 
szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti 
részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított elıirányzat szerinti - mőködési, 
fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
4. § 

 
A 2009. évi szabad pénzmaradvány összegét 53.951 ezer Ft-ban határozza meg. A pénzmaradvány 
felhasználását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

5. § 
 

Az Önkormányzat mérleg fıösszegét 585.854 e Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat mérlegét a 
4. számú melléklet tartalmazza. 

6. § 
 
Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban az 5. számú 
melléklet mutatja be. 

7. § 
 
(1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állománya: 1.067 eFt. 

(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összege: 981 e/Ft. 

8. § 

(1) Az önkormányzat tartalék állománya:  
a) általános tartalék összege: 9.848 eFt 
b) céltartalék összege:                   0 eFt 

(2) Az általános tartalék összege pénzintézetnél kerül lekötésre. 

9. § 
 

A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 13 fıben 
hagyja jóvá. 

10.§ 
 

Az Önkormányzat 2009. évi közvetett támogatásairól szóló tájékoztatást a 6. számú melléklet 
tartalmazza. 

11. § 

 
Az Önkormányzat 2009. évben fennálló adósságállományának kimutatását a 7. számú melléklet 
tartalmazza. 

12. § 

 
Az önállóan gazdálkodó Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegszerően bemutatott bevételeit, 
illetve kiadásait a 8. számú melléklete szerint fogadja el. 
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 13.§ 
 

Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének 2009. évi bevételeit és kiadásait a 9. számú 
melléklet tartalmazza. 

14.§ 
 

Ez a rendelet 2010. április 28. napján lép hatályba. 
 
 
Magyarpolány, 2010. április 28. 
 
               
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 

Polt Rita                                        dr. Szivák Péter              
                            polgármester                                                   körjegyzı 

  
 
 
     

 
 
 
Záradék:  
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz. 

Magyarpolány, 2010. április 28. 

 

 

 

 

                                                                          dr. Szivák Péter 

                                                                                                  körjegyző 

 


