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VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

10/2011. /IV. 28./ számú önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 
 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 82. §-ában a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed:  
- a Képviselő-testületre, és annak bizottságaira, 
- a Polgármesteri Hivatalra 
- az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre)  
- Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásra 

 
(2) E rendelet rendelkezésit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a 

15/2011. (IV.26.) CKÖ határozatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.  
(3) Az önkormányzat által fenntartott intézmények és ellátott feladatok külön címeket és 

alcímeket alkotnak. A Képviselő-testület a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak 
szerint állapítja meg az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 67. §-ában foglaltak alapján.  
 

2. § 
 

Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának főbb adatai 
 

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást 

 
1 207 750 eFt bevétellel  
1 225 903 eFt kiadással 

                                      - 18 153 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 
 
 

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évről szóló zárszámadását a 15/2011. 
számú határozatával fogadta el, melyet e rendelet 2. sz. melléklete változatlan 
formában tartalmaz. 

 
E szerint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadását 

 
     1 344 eFt bevétellel 
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                   1 462 eFt kiadással 
                    - 118 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 
 

(3) Az Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttes zárszámadási 
adatai az alábbiak: 

 
1 209 094 eFt bevétel 
1 227 365 eFt kiadás 
   - 18 271 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. 

 
3. § 
 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai költségvetési mérlegét az 2. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

4. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi bevételeit forrásonként a 2. sz. 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 

(2) Az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) 
bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet 4. oldala, az önállóan működő 
költségvetési szervekét pedig a 2. számú melléklet 5-10. oldalai tartalmazzák. 

 
5. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 
2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásait kiemelt 
előirányzatonként a 2. számú melléklet 4. oldala, az önállóan működő költségvetési 
szervekét pedig a 2. számú melléklet 5-10. oldalai tartalmazzák. 
 

(3) Az önkormányzat létszámkeretét a 7. számú melléklet tartalmazza. 
 

6. § 
 

(1) A 2010. évi beruházási és felújítási kiadásokat feladatonként a 3. és a 4. számú 
mellékletek tartalmazzák. 

  
(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú 

melléklet szerint hagyja jóvá. 
7. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi helyesbített pénzmaradványát – 18 
271 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből -118 ezer forint a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat pénzmaradványa. 

 
Ezen összeget csökkenti a 2010. évi pénzmaradványt terhelő visszafizetési 
kötelezettség 2.579 e Ft összeggel, és növeli az 1.987 e Ft kiutalatlan támogatás. 
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Az önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványa – 18.863 e Ft, amelyből - 118 
eFt a Cigány Kisebbségi Önkormányzaté. 

 
(2) Az Önkormányzat 2010. évet megelőzően keletkezett pénzmaradványa 181.076 eFt, 

amelyből 181.076 eFt a Vámospércs Város Önkormányzaté, 0 ezer forint pedig a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzaté.  

 
A 181.076 eFt maradvány teljes egészében felhalmozási célú pénzmaradvány. A 
felhalmozási célú maradvány a beruházások saját forrásának biztosítására szolgál. 

         
(3) A 2010. évi pénzmaradvány kimutatását a 13-14. számú mellékletek tartalmazzák. 

 
8. § 
 

(1) Az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 11-13. számú mellékletek 
tartalmazzák. 
 

(2) Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét, vagyonkimutatását a 15. számú mellékletek 
tartalmazzák. 
 

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit, és hitelállományának 
alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza. 
 

(4) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek tárgyévi 
kiadásait és bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.  
 

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

(6) Az Önkormányzat állami hozzájárulásainak alakulását a 6. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

(7) Az Önkormányzat tartalékait a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 

9. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti 
az önkormányzat többször módosított 2/2010. (III.02.) számú költségvetési rendelete. 
 
 
Vámospércs, 2011. április 28. 
 
 
  Kanyóné Papp Klára        Ménes Andrea 
           jegyző                                 polgármester 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Vámospércs, 2011. április 28. 


