TERVEZET

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
…../2010.(IV….) rendelete
a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról és
a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII.tv. 82. §-a, valamint az önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § d) pontja alapján Kenderes Város Önkormányzata
2009. évi költségvetésének zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbi
rendeletet alkotja.
1. § (1) Kenderes Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót
1 436 779,-ezer Ft bevétellel;
1 411 490,-ezer Ft kiadással
jóváhagyja.
(2)

Kenderes Város Önkormányzata, az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési, fenntartási előirányzatainak
teljesítését
- személyi juttatás
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadás
- ellátottak pénzbeli juttatása
- támogatások
- felhalmozási kiadás

573.891 ezer Ft
171.531 ezer Ft
387.438 ezer Ft
9.244 ezer Ft
182.876 ezer Ft
99.805 ezer Ft

összegben a 4.számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(3)

A létszámkeret felhasználását 352 főben fogadja el az önkormányzat.

(4)

Kenderes Város Önkormányzata, az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit forrásonként, főbb jogcím
csoportonkénti részletezésben a 2. és 3. számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelően jóváhagyja.

(5)

Kenderes Város Önkormányzata, az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat szakfeladatain történő kiadásaik és
bevételeik teljesítését a 9. és a 9/a számú mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.
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Kenderes Város Önkormányzata a zárszámadási rendelet címrendjét az 1.számú
melléklet szerint jóváhagyja.

2. § (1)Kenderes Város Önkormányzata 2009. évi előirányzatainak teljesítését a gördülő
tervezés rendszerében a 2010-2011 évek várható előirányzataival a 10. számú
melléklettartalmazza. Kenderes Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal és a
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési kiadásait az 5. melléklet szerint
fogadja el.
(2)

Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 14.
számú melléklete szerint fogadja el az önkormányzat.
(3)

A helyi kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését:
930 ezer Ft bevétellel;
891 ezer Ft kiadással;

a 12. számú mellékletben szereplő költségvetési mérleg szerinti részletezésben
jóváhagyja.
(4)

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal
és a helyi kisebbségi önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, valamint
célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5)

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal
és a helyi kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését, valamint
feladatonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(6)

Az önkormányzati hivatal költségvetését és annak teljesítését feladatonként, valamint
külön tételben az általános és céltartalékot a 9.számú mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.

(7)

Az éves létszámkeretet és annak felhasználását önálló működő és gazdálkodó,
valamint az önállóan működő költségvetési szervenként a 4., és a 9/a. számú
mellékletek tartalmazzák.

(8)

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és azok
teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítve, de – a
finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4/a. számú
melléklet tartalmazza.

(9)

Kenderes Város Önkormányzata az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
költségvetési előirányzatait és azok teljesítését feladatonként és főbb bevételi, kiadási
jogcímenként részletezve a 9/a. számú melléklet szerint elfogadja.

3. § (1)Az önkormányzat 2009. évi december 31-i állapot szerint vagyonát a 16. számú
mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.858.399 ezer Ft-ban állapítja meg,
melyből a saját tőke 2.679.359 ezer Ft.
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(2)

A Képviselő-testület az ingatlan vagyon bruttó összegét 3.029.789 e Ft-ban állapítja
meg a 17. számú melléklet (Kataszteri napló) részletezése szerint a 2009. december
31-i állapotnak megfelelően.

4. § (1) Kenderes Város Önkormányzata 2009. évi felülvizsgált költségvetési tartalékát
(pénzmaradványát) -104.113,- ezer Ft összegben a rendelet 11.számú melléklete
szerint jóváhagyja. Szabad pénzmaradvánnyal az önkormányzat nem rendelkezik.
Kenderes Város Önkormányzata az irányítása alatt álló költségvetési szervek részére
2009.december 31-i költségvetési tartalékából pénzmaradványt nem hagy jóvá.
5.§ (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 8.számú
melléklet tartalmazza.
(2)

Kenderes Város Önkormányzata által nyújtott nem normatív, céljellegű támogatásokat
a 13.számú, míg a közvetett támogatásokat a 15.számú melléklet tartalmazza.

6.§ (1) A Képviselő-testület elfogadja a könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgálói
záradékot.
(2)

A Képviselő-testület jóváhagyja az auditált egyszerűsített
könyvvizsgálói jelentés 1, 2, 3, és 4.számú mellékletei szerint.

beszámolót

a

(3)

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az egyszerűsített
beszámoló közzétételét a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben.

7. § (1) E rendelet 2010. április ......-án lép hatályba.
(2)

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi
költségvetését megállapító többször módosított …./2009.(II.….) számú rendelete.

Kenderes, 2010. április 06.

/:Bogdán Péter:/
polgármester

/:Pádár Lászlóné:/
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2010. …………… hó …... napján.
Pádár Lászlóné
jegyző

