
Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször 

módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott Kormányrendelet 

alapján Endrefalva Község Önkormányzat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. § 

(1) Endrefalva Község Önkormányzat a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 

313.136 e Ft bevétellel elfogadja. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú, 

bevétel nemenkénti részletezését a 2. számú melléklet szemlélteti. 

 

2. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 386.646 e Ft 

kiadással elfogadja. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

3. § 

Az 1-2 § szerinti összegek 76.898 e Ft fejlesztési forrást és 40.341 e Ft fejlesztési kiadást 

tartalmaznak, melyet a 4. számú melléklet részletez. 

 

4. § 

Az Önkormányzat 2010. december 31-én szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezett. A feladattal 

terhelt pénzmaradvány összege: 33.422 e Ft, ebből fejlesztési célú pénzmaradvány: 22.200 e Ft. 

 

5. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja: 

 

1. számú melléklet Pénzalapok összevont mérlege 2010. I-XII. havi teljesítés 

1.a. számú melléklet Bevételek és kiadások alakulása 2010. I-XII. havi teljesítés 

2. számú melléklet Bevételek 2010. I-XII. havi teljesítés 

3. számú melléklet Szakfeladatok pénzforgalma 2010. I-XII. havi teljesítés 

3.a. számú melléklet Címrend 2010. évi költségvetés 

3.b. számú melléklet 2010. I-XII. havi teljesítés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti  

 bontásban 

3.c. számú melléklet Létszám adatok 2010. I-XII. havi statisztikai állományi létszám 

4. számú melléklet  Fejlesztési mérleg 2010. I-XII. havi teljesítés 

5. számú melléklet Hitelállomány 2010. december 31-én 

6. számú melléklet Igazgatási tevékenység kiadásai 2010. I-XII. havi teljesítés 

7. számú melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Költségvetési mérleg 2010. I-XII.  

 havi teljesítés 

8. számú melléklet Endrefalva – Szalmatercs - Szécsényfelfalu Községek Körjegyzősége 

 2010. I-XII. havi teljesítés 

9. számú melléklet Kintlévőségek 2010.december 31-én 

10. számú melléklet 2010. évi pénzmaradvány felosztása 

11. számú melléklet  Önkormányzati vagyon 2010. december 31-én 

12. számú melléklet Szociális támogatások 2010. I-XII. havi teljesítés 



6. § 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Endrefalva, 2011. április 27. 

 

 

 

 

 

                    Vincze Nikolett                Csóriné Botyánszki Ágnes 

               körjegyző      polgármester 

 

 

 

 

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

Endrefalva, 2011.április 28. 

 

 

 

  Vincze Nikolett 

      körjegyző 


