
Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2011. (V.04.) önkormányzati rendelet Fábiánsebestyén Község Önkormányzat 

2010. évi zárszámadásáról 

Fábiánsebestyén Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi X X X V I I I . törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi L X V . törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 
önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri 
hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 
(2) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet állapít meg. 
(3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények 
külön-külön alkotnak egy címet, illetve alcímet az alábbiak szerint: 

a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
aa) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1. cím 
ab) Arany János ÁMK és Könyvtár 2. cím 

b) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
ba) Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ / 1 . cím 65-66-67-68-69-70-71-72-
73-74-75 alcímek/ 
bb) Községi Étkezde/l. cím 76-77-78-79-80-81 alcímek/ 
bc) Fábiánsebestyén Községi Vízmű / 1 . cím 82-82-83 alcímek / 

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése 

2. § (1) A képviselő-testület Fábiánsebestyén Község Önkormányzata a többször módosított 
1/2010./II.03./ Ö. rendelet végrehajtását 711.956.000.-Ft bevétellel, 745.363.000.-Ft 
kiadással, 8.186.000.-Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. 
3. § (1) A Fábiánsebestyén Község Önkormányzata a 2010. éves beszámolót jóváhagyja, a 
rendelet: 

a) 1 sz. melléklete cím előirányzat csoportonként tartalmazza a bevételi források 
teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését; 

b) Ildi sz. melléklet normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű 
átengedett személyi jövedelemadó elszámolását mutatja; 

c) 1/b sz. melléklet a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású 
támogatások elszámolását mutatja; 

d) 1/c sz. melléklet az önkormányzatok 2010. évi jövedelemkülönbség 
mérsékléssel való teljeskörű elszámolását mutatja; 

e) 1/d sz. melléklet a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásáról 
szól; 

f) l/e sz. melléklet az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi 
önkormányzatok támogatásának elszámolását tartalmazza; 

. g) l / f sz. melléklet a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ötv. 
88§(2)bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének ) 
felső határát mutatja. 

h) A 2.sz.melléklet szakfeladatonkénti bontásban tartalmazza a bevételi források 
teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését; 
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i) A 3 .sz.melléklet a 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentésünket mutatja 
be; 

j) A 4.sz. melléklet a pénzmaradvány alakulását mutatja; 
k) Az 5.sz. melléklet a 2010. december 31-i mérleget tartalmazza; 
l) A 6.sz.melléklet az önkormányzat vagyonleltárát tükrözi; 
m) A 7. sz. melléklet az egyszerűsített éves beszámolót tartalmazza; 
n) A 8.sz. melléklet a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mutatja be; 
o) A 9.sz.melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű 

kimutatásban tartalmazza; 
p) A 10.sz. melléklet a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó 

feladatokat tartalmazza; 
(2) Közvetett támogatások közül adóelengedések, adókedvezmények érvényesítésével az 
önkormányzat nem élt 2010. évben. 
(3) Támogatásokat az alábbi non-profit szervezeteknek nyújtott: 

a) Községi Sport Club 555.935.-Ft 
b) Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület 33.545.-Ft 

összesen 589.480.-Ft. 

Az önkormányzati költségvetés bevételeinek 2010. évi teljesítése 

4. § (1) A 2. §-ban elfogadott bevételek teljesítése 1 melléklet szerint: 
I. Működési bevételek 211.960.000.-Ft 
II. Támogatások 199.875.000.-Ft 
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.717.000.-Ft 
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 349.564.000.-Ft 
V. Támogatási kölcsön visszatérülés 258.000.-Ft 
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 2.729.000.-Ft 
VII. Finanszírozási bevétel 81.248.000.-Ft 

Önkormányzat összesen 848.351.000.-Ft 
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás -123.491.000.-Ft 
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -12.904.000.-Ft 
Költségvetési bevétel 711.956.000.-Ft 

Önkormányzati költségvetés kiadásainak 2010. évi teljesítése 

5. § (1) A 2. §-ban elfogadott költségvetési kiadások teljesítése az 1. melléklet szerint: 
I. Működési kiadások 465.338.000.-Ft 
II. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 155.870.000.-Ft 
III. Felhalmozási kiadások 240.660.000.-Ft 
IV. Tartalék O.-Ft 
V . Finanszírozási kiadások O.-Ft 

Önkormányzat összesen: 861.868.000.-Ft 
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás -123.491.000.-Ft 
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 6.986.000.-Ft 
Költségvetési kiadások 745.363.000.-Ft 

6. § (1) Az önkormányzat önálló és részben önálló intézményeinek bevételi és kiadási 
teljesítése a 2. számú melléklet alapján. 
a) Önálló intézmények: 

aa) A Polgármesteri Hivatal önálló intézmény 1. cím 1-83 alcímig 
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Bevételek teljesítése 718.308 e Ft 
Kiadások teljesítése 731.685 e Ft 

Foglalkoztatottak száma: 82 fő. 
ab) Arany János A M K 2. cím 1-39 alcímig 

Bevételek teljesítése 130.043 e Ft 
Kiadások teljesítése 130.183eFt 

Foglalkoztatottak száma: 40,59 fő. 
b) Részben önálló intézmények: 

ba) Községi Étkezde: 1 cím 76-81. alcímek 
Bevételek teljesítése: 45.539 e Ft 
Kiadások telj esítése: 57.321 e Ft 

Foglalkoztatottak száma: 9 fő. 
bb) Gondozási Központ 1 cím 65-75. alcímek 

Bevételek teljesítése 32.773 e Ft 
Kiadások teljesítése 69.363 e Ft 

Foglalkoztatottak száma: 25 fő. 
bc) Fábiánsebestyén Községi Vízmű 1 cím 82-83 alcímek 

Bevétel teljesítése 16.470 e Ft 
Kiadás teljesítése 11.972 e Ft 

Foglalkoztatottak száma: 3 fő. 

Záró rendelkezések 

7. § (1) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának 
könyvvizsgálatáról, valamint a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási 

rendelettervezet véleményezéséről 

Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Elvégeztem a Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 2010. december 31-i 
fordulónapra elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező főösszege 
795 160 ezer Ft - ,valamint a 2010. évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásának és 
eredmény-kimutatásának, továbbá pénzforgalmi jelentésének - melyben a 2010. év 
teljesített bevételi összege 711 956 ezer Ft, a teljesített kiadások összege 745 363 ezer Ft -
vizsgálatát, melyet az Önkormányzat 2010. évi - az Önkormányzat és intézményei adatait 
együttesen tartalmazó - egyszerűsített éves költségvetési beszámolója tartalmaz. 

A vezetés felelőssége az egyszerűsített költségvetési beszámolóért 

A pénzügyi kimutatások és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése az 
Önkormányzatnak a felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár 
hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves költségvetési beszámoló 
elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, 
bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint 
az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. 

A könyvvizsgáló felelőssége 

A könyvvizsgáló felelőssége a könyvvizsgálat alapján az egyszerűsített éves költségvetési 
beszámoló véleményezése, hitelesítése, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az éves 
költségvetési beszámoló összhangjának megítélése. 

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam 
végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint 
a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyosságot kell 
szereznem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges 
hibás állításokat. 

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban 
szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások - beleértve az egyszerűsített 
éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai 
kockázatának felméréseit -, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az egyszerűsített éves 
költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, 
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hogy az önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt 
mondjon. 

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek 
megfelelőségének, és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései és az egyszerűsített éves 
költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak az önkormányzati 
ingatlankataszter nyilvántartásában, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban 
szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálatát is. Meggyőződésem, hogy a 
megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói 
záradékom (véleményem) megadásához. 

Az önkormányzati ingatlan kataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített 
vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló 
adataival összhangban vannak. 

Véleményem szerint Fábiánsebestyén Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra 
alkalmas. 

Záradék (vélemény): 

A könyvvizsgálat során a Fábiánsebestyén Község Önkormányzata egyszerűsített éves 
költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati 
alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint 
felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, 
hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, 
illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános 
számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. 

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Fábiánsebestyén 
Község Önkormányzata költségvetés teljesítéséről, a 2010. december 31-én fennálló 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről 
megbízható és valós képet ad. 

Fábiánsebestyén, 2011. április 27. 

* 
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