
0. sz. melléklet 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2011. (V.04.) rendelete 

az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról  
 

 

Nagycenk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. tv. 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és szervei 2010. 

évi költségvetésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1. § 

 

(1) Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-13. számú mellékleteknek megfelelően 

a)  299.239 ezer forint bevétellel 

b)  271.271 ezer forint kiadással 

jóváhagyja. 

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézményei 

bevételeit címenként és alcímenként részletezve az 1. sz. melléklet 1-3. oldalán, kiadási 

előirányzatainak teljesítését az 1. sz. melléklet 4. oldalán feltüntetettek szerint fogadja el. A 

normatív állami hozzájárulás elszámolásait, a még igényelhető, illetve visszafizetendő 

hozzájárulás összegét a 8. számú mellékletnek megfelelően elfogadja. 

(3) A pénzeszköz átadást a 2. sz. melléklet részletezi. 

(4) A fejlesztések teljesítését a 3. sz. melléklet mutatja be. 

(5) Az önkormányzat létszámkeretének teljesítését a 10. sz. mellékletnek megfelelően 

elfogadja. 

 

2. § 

 

(1) A működési bevételek teljesítését 212.887 ezer Ft, a működési kiadások teljesítését 

190.499 ezer Ft főösszegben, a 4. számú melléklet szerint elfogadja. 

(2) A felhalmozási bevételek teljesítését 86.352 ezer Ft, a felhalmozási kiadások teljesítését  

80.772 ezer Ft főösszegben a 4. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja. 

 

3. § 

 

(1) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet 

mérlegadatai alapján 970.576 Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat vagyonát törzsvagyon, illetve törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 

bontásában a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenként bontásban és összesítve 

a 11. sz. melléklet állapítja meg.  

(4) Az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 

12. sz. melléklet mutatja be. 

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza. 

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványát 22.462 ezer Ft összegben a 9. 

sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.  
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(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő 

fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa. 

 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg Nagycenk Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat és szervei 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 17.) 

rendelet, az ezt módosító 4/2010. (IX. 08), 10/2010. (XII. 22) ; 1/2011.(II.16) rendeletek, 

valamint az önkormányzat és szervei 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

3/2010. (V. 05.) rendelete hatályukat vesztik. 

 

 

 

 

 

 Ivánkovics Ottó dr. Pintér Gábor  

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 


