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8/ 2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, 
zárszámadásáról  

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § - ában kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva,  
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – testületének Pénzügyi Bizottsága 
véleményének kikérésével Monostorpályi Község Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról a következőket rendeli el:  
 
1. §  (1)  Az önkormányzat a 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 325.457 E  

Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet szerint, melyből felhalmozási célú 
hitel 12.435 E Ft.  

 
 (2)  Az önkormányzat a 2010. évi zárszámadása kiadási főösszegét 322.551 E Ft  

teljesítéssel  állapítja meg az 1. melléklet szerint.  
 
2. §  Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg jogcímei a jelen rendelet 1. 

melléklete szerint kerül megállapításra.  
 
3. §  (1)  Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott kiadási főösszeg jogcímei a jelen  

rendelet 1. melléklete szerint kerül megállapításra.  
 
 (2)  Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 

létszámait jelen rendelet 3. melléklete szerint 49 főben állapítja meg szakfeladatonként, 
melyből a közcélú foglalkoztatott 21 fő.  

 
 (3)  A rendelet mellékletei az alábbiak szerint kerül megállapításra:  
   a) 1. melléklet: Mérleg,  
   b) 2. melléklet: Költségvetési bevételek alakulása,  
   c) 3. melléklet: Költségvetés kiadásainak és a létszámok alakulása,  
   d) 4. melléklet: Önkormányzat igazgatási tevékenysége bevétele és kiadása,  
   e) 5. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások,  
   f) 6. melléklet: 2010. évi címrend,  
   g) 7. melléklet: Ellátottak pénzbeli juttatása,  
   h) 8. melléklet: Átadott – átvett pénzeszközök,  
   i) 9. melléklet: Vagyon kimutatás 2010. december 31.-ei állapot szerint,  
   j) 10. melléklet: 2009. évi pénzmaradvány igénybevétele,  
   k) 11. melléklet: 2010. évi pénzmaradvány kimutatása.  
 
4. §  (1)  Az önkormányzat 2010. évi helyesbített pénzmaradványa 2.906 E Ft, mely a  

költségvetési befizetés többlettámogatás miatt teljes egészségben elvonásra 
kerül.  

  
 (2)  A többlettámogatás visszafizetése miatt 2010. évre vonatkozóan költségvetési  

pénzmaradványa az önkormányzat nincs.  



 
5. §  A Képviselő-Testület az önkormányzat vagyonának bruttó értékét 353.727 E Ft-ban 

állapítja meg.  
 
6. §  Az önkormányzat a működési forráshiányából eredően igényli az önhibájának kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatását.  
  
7. §  Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
Szabó József        Juhász Péter  
polgármester        jegyző  
 
 
Jelen rendeletet 2011. 04.26.napján kihirdettem.  
 
 
         Juhász Péter  
         jegyző  
  


