
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról 
(Zárszámadás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. május 3. 



Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 118. § (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések figyelembevételével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarpolány Község 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.  (II. 16.) rendeletében foglaltak 
végrehajtásáról – zárszámadásáról – a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-
testület) Magyarpolány Község Önkormányzat és költségvetési szervei (továbbiakban: 
önkormányzat) 2010. évi költségvetésének végrehajtását 279.725 ezer forint teljesített 
bevétellel állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

2. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését 248.317 ezer forint 
teljesített kiadással állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat teljesített kiadásait szakfeladatonként összevontan e rendelet 2. 
melléklete tartalmazza. 

3. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évben teljesített működési, fenntartási 
kiadásait 145.060 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban): 

 - Személyi juttatások 61.974  
 - Munkaadókat terhelő járulékok 14.421 
 - Dologi kiadások 40.381 
 - Pénzeszköz átadás 28.124 
 - Ellátottak juttatásai 160 
 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évben teljesített felújítási és felhalmozási 
kiadásait összesen 103.257 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban): 

 - beruházások: 28.168 
 - felújítások: 18.904 
 - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 56.185 

4. § 

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 28 fő átlagos statisztikai 
állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 29 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-
létszámmal jóváhagyja. 

 

 



5. § 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen 
e rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét e rendelet 4. melléklete tartalmazza. 
(3) Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését e rendelet 5. melléklete 

tartalmazza. 
(4) Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását e rendelet 6. melléklete tartalmazza. 
(5) Az önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását e rendelet 7. melléklete 

tartalmazza. 
(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza. 
(7) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti 

bontásban e rendelet 9. melléklete tartalmazza. 
(8) Az önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 10. melléklete 

tartalmazza. 
(9) Magyarpolány és Kislőd Községek Körjegyzősége bevételeinek és kiadásainak 

alakulását szakfeladatonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 11. 
melléklete tartalmazza.  

(10) Magyarpolány Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait e rendelet 12. 
melléklete tartalmazza. 

Záró rendelkezések 

6. § 

(1) E rendelet 2011. május 3. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Magyarpolány Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének Magyarpolány Község Önkormányzat 2009. évi 
zárszámadásának elfogadásáról szóló 4/2010. (IV. 29.) rendelete. 

 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 


