
BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
  4/a/2011. ( IV.26. ) számú rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi 
költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 
 

I. rendelet hatálya 
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre, a helyi 
kisebbségi önkormányzatra és az önálló intézményre. 
 

II. Az Önkormányzat zárszámadása 
 

2.§ 
 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének 
végrehajtását 
 

165.523 E Ft Működési bevétellel 
34.878 E Ft  Felhalmozási bevétellel 

143.133 E Ft Működési kiadással 
41.388 E Ft  Felhalmozási kiadással 
19.960 E Ft Pénzmaradvánnyal 

 -ebből:  
19.960 E Ft             Működési pénzmaradvány  

0 E Ft             Felhalmozási pénzmaradvány 
 
jóváhagyja. 
 
(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 
1,(15,16)számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
A kiadásokon belül 
 

48.822 E Ft személyi jellegű juttatások 
11.774 E Ft munkaadókat terhelő járulék 
33.275 E Ft dologi kiadás 
31.200 E Ft támogatásértékű működési kiadás 

2.113 E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 
14.121 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 

0 E Ft kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata ) 
26.195 E Ft felújítás 

2.745 E Ft intézményi beruházási kiadások 
0 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 

185 E Ft kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 
11.181 E Ft Támogatás értékű felhalmozási kiadás 



1.483 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés 
 
 (3) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és 
kiadási előirányzatainak teljesítését a 4, számú mellékletekben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 
 

(4) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit a 5. számú mellékletben 
foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 
mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el. 
 

(6) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 6. számú 
melléklet szerint fogadja el.  
 

(7) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok kimutatását a 16 számú melléklet 
tartalmazza. 
 

(8) Előirányzat felhasználási ütemtervet és a teljesítést a 11 számú melléklet 
tartalmazza. 
 

(9) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és 
címenkénti alakulását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(10) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(11) 2010. évi céljellegű támogatások részletes kimutatását a 7. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
(12) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 2. tábla 
szerint 691.495 E Ft-ban állapítja meg.(tájékoztató tábla 3,4,5,6,7,) (1) 
 
 A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 3-as számú 
mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 
 

(13) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az önálló 
intézmény pénzmaradványát 3/a számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
(Bajót Község Önkormányzat pénzmaradványa 18.283 ezer Ft, Bajót-
Mogyorósbánya Körjegyzőség pénzmaradványa 1.677 ezer Ft) 
Az önkormányzat jegyzője a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről 
gondoskodik. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

3 § 



 
(1) Ez a rendelet a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
Tóth Zoltán       Tarnóczy Tünde 
Polgármester            körjegyző 
 


