Kisbajcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2011. (IV.20.)
rendelete
Az önkormányzat és a közösen fenntartott intézmények 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§
(1) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési zárszámadást (az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét) a
rendelet 1. sz. melléklet részletezése szerint (Kisbajcs és Vének községek Körjegyzősségével együtt)
273.921 ezer forint bevétellel és
266.838 ezer forint kiadással fogadja el.
(2) A képviselő-testület Kisbajcs, Nagybajcs, Vének és Vámosszabadi Községek Önkormányzata Képviselő-testületei
által közösen fenntartott intézmények (Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Védőnői
szolgálat) 2010. évi költségvetésének végrehajtását a 2. sz. melléklet részletezése szerint
145.305 ezer forint bevétellel és
148.932 ezer forint kiadással fogadja el.
(3) A képviselő-testület Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei által fenntartott Nefelejcs
Napköziotthonos Óvoda a 3. sz. melléklet részletezése szerint
31.130 ezer forint bevétellel,
31.130 ezer forint kiadással fogadja el.
(4) A Képviselő-testület Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületei által fenntartott
Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének végrehajtását a rendelet 4. számú melléklet szerinti részletezéssel
34.250 ezer forint bevétellel,
34.102 ezer forint kiadással fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei a költségvetési létszámkeretét 2010. január 1. napjától 2010.
december 31. napjáig terjedő időszakban 38 főben határozza meg az alábbi részletezés szerint:
- Körjegyzőség

9 fő

- Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

5 fő

- Vörösmarty Mihály Ált. és Alapfokú Műv. Okt. Iskola

21 fő

- Védőnői szolgálat

1 fő

- Önkormányzati igazgatás

2 fő

A létszámkeretre vonatkozó előirányzat módosítást és a teljesítést a 5. sz. melléklet tartalmazza.
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(6) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést
a 6. sz. melléklet szerint határozza meg.

(7) A pénzmaradvány kimutatást a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat -339 ezer forint pénzmaradvánnyal
rendelkezik:
- működési pénzmaradvány 0 ezer forint, amely feladattal terhelt
- fejlesztési pénzmaradvány 0 ezer forint, amelyet fejlesztési célú kiadás terhel.
Az önkormányzat a 2010. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
(8) A könyvviteli mérleget, és vagyonkimutatást, valamint annak részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza. A
képviselő-testület 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 575.886 ezer forintban állapítja meg.
A kimutatott adósok és tartósan adott kölcsönök összesítő tábláját a 8/a. sz. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzatnak 2010. december 31-én adósságállománya, fennálló hiteltartozása 11.125 ezer forint.
(10) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatot 2010. évben a 9. sz. melléklet szerint vállalt.
(11) A képviselő-testület által biztosított közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló szöveges értékelést a 11. sz. melléklet tartalmazza.
2.§
Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetéséről szóló 2/2010. (III. 02.) és az ezt módosító rendeleteket hatályon kívül helyezi.
Kisbajcs, 2011. április 19.
Tóthné Ács Ildikó

Kamocsai Sándor

mb. körjegyző

polgármester

Kihirdetve: Kisbajcs, 2011. április 20.

Tóthné Ács Ildikó
mb. körjegyző

2

