
Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A § (2) bekezdésében 

maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alkotmány 44./A § (1) bekezdése a) és b) 

pontjaiban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. 

1. bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Öttömös Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed az Önkormányzat által fenntartott 

önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervére a Polgármesteri 

Hivatalra.  

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi tejesített költségvetési  

 

a) bevételi főösszegét 144 456 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 146 110 e Ft-ban 

állapítja meg. 

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltakon belül 

 

a) a működési célú bevételeket 136 285 e Ft-ban 

b) a működési célú kiadásokat 137 939 e Ft-ban 

a kiadásokon belül:  

ba) a személyi jellegű kiadások 40 160 e Ft-ban 

bb) a munkaadót terhelő járulékok 9 555 e Ft-ban 

bc)- a dologi kiadások 36 830 e Ft-ban 

bd) a pénzeszköz átadások 28 041 e Ft-ban 

be) a társadalom és szociálpolitikai juttatások 23 353 e Ft-ban 

c) a felhalmozási célú bevételeket 8 171 e Ft-ban 

a bevételeken belül:  

ca) LEKI támogatás 86 e Ft-ban 

cb)- normatív támogatás felhalmozási része 651 e Ft-ban 

cc) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 889 e Ft-ban 

d) a felhalmozási célú kiadásokat 8 171 e Ft-ban 

a kiadásokon belül:  

da) a felújítási kiadások 8 044 e Ft-ban 

db) felhalmozási célú pénzeszközátadás 127 e Ft-ban 

állapítja meg. 

(4) Az Önkormányzat 2010. évre teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 

Rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza. 

2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványát -12 084 e Ft-

ban állapítja meg. A pénzmaradvány kimutatást a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

 



3. § 

Az Önkormányzat által foglalkoztatottak 2010. évi átlaglétszáma 25 fő. 

4. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét a Rendelet 4. melléklete szerint 

hagyja jóvá. 

5. § 

A Képviselő-testület a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Napközi Otthonos Óvoda tagintézményeinek 2010. évi elszámolását a Rendelet 5. melléklete 

alapján hagyja jóvá. 

6. § 

A Képviselő-testület a pénzforgalom egyeztetését a Rendelet 6. melléklete szerint hagyja 

jóvá. 

7. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi normatív hozzájárulásainak elszámolását és 

a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a Rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá. 

8. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött 

felhasználású támogatások elszámolását a Rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá. 

9. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzatnak a települési önkormányzatok 2010. évi 

jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolását a Rendelet 9. melléklete 

szerint hagyja jóvá. 

10. § 

A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell 

alkalmazni.  

 

 

 

 

 

  Bata Ferenc      Gárgyán István 

  polgármester              jegyző 

 

 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetve: 2011. április 14. 

 

         Gárgyán István 

       jegyző 

 

 

 


