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Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének
5/2010. (IV.29.) számú rendelete

az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 44/A. §-a, a helyi önkormányzatokról szóló és módosított 1990. évi LXV. törvény 16 §. (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény /a továbbiakban: Áht./ 82. §a alapján, figyelemmel az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletében
foglaltakra Velem község 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. §
(1)

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési
szervekre terjed ki.

(2)

Jelen rendelet az Önkormányzat adatait Velem községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl
szóló 1/2009. (II.19.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése
2. §

Bevételi elıirányzat
Kiadási elıirányzat

Eredeti elıirányzat
59.954 eFt
59.954 eFt

Módosított elıirányzat
75.508 eFt
75.508 eFt

Teljesítés
67.740 eFt
49.224 eFt

A költségvetési bevételek
3. §

(1)

Az Önkormányzat /összevont/ 2009. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti
– költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését
jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2)

Az Önkormányzat bevételi elıirányzatainak 2009. évi teljesítését a Képviselı-testület a következık
szerint hagyja jóvá:
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Mőködési bevételek
Támogatások
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Átvett pénzeszközök
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Bevételek összesen
(3)

Eredeti elıirányzat
14.172 eFt
19.729 eFt
360 eFt
9.211 eFt
104 eFt
16.378 eFt
59.954 eFt

Módosított elıirányzat
14.672 eFt
33.236 eFt
360 eFt
10.758 eFt
104 eFt
16.378 eFt
75.508 eFt

Teljesítés
20.610 eFt
33.236 eFt
180 eFt
14.348 eFt
104 eFt
67.740 eFt

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a 2009. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított
elıirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonként, illetve mőködési és felhalmozási cél
szerinti részletezésben – cím és alcímek szerint – jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Költségvetési kiadások
4. §
(1)

Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított elıirányzat szerinti – mőködési,
fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
Önkorm. által folyósított ellátások
Egyéb pénzbeli juttatások
Kiadások összesen
(2)

Eredeti elıirányzat
5.634 eFt
1.374 eFt
6.580 eFt
711 eFt
28.938 eFt
1.286 eFt
107 eFt
59.954 eFt

Módosított elıirányzat
5.634 eFt
1.374 eFt
6.580 eFt
711 eFt
29.369 eFt
1.286 eFt
107 eFt
75.508 eFt

Teljesítés
5.965 eFt
1.377 eFt
8.716 eFt
1.302 eFt
28.676 eFt
1.222 eFt
60 eFt
67.740 eFt

A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített –
továbbá az eredeti, és a módosított elıirányzat szerinti – mőködési kiadásait kiemelt
elıirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §
(1)

Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 28.915 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások elıirányzat teljesítése:
- a felújítások elıirányzat teljesítése:
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások:

(2)

Az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített – továbbá eredeti és
módosított elıirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
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6. §
Az Önkormányzat és költségvetési szervei /alcímek/ szerinti/ felújítási elıirányzatainak teljesítését
célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

7. §
Az Önkormányzat és költségvetési szervei /alcímek szerinti/ teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként
a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. §
Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 7. számú melléklet
mutatja be.

Költségvetési bevételek és kiadások
9. §
Az Önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

10. §
A teljesített mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerően a 9. számú melléklet adja meg.

11. §
Az Önkormányzat teljesített összes bevételeit és kiadásait – mőködési, felhalmozási tételek szerinti
részletezve – tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret
12. §
(1)

A Képviselı-testület az Önkormányzat létszámkeretét 2 fıben hagyja jóvá.

(2)

Az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek – ténylegesen felhasznált –
létszámkeretét a Képviselı-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A pénzmaradvány
13. §
(1)

Az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint
felülvizsgált pénzmaradványa: 16.378 eFt-ban kerül jóváhagyásra.
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(2)

A jóváhagyott pénzmaradványa 11. számú melléklet szerint használható fel.

(3)

Az intézmények pénzmaradványát a 11. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések
14. §
Az Önkormányzat Képviselı-testülete az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a 12.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §
(1)

Az Önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.

(2)

Az Önkormányzat egyes sajátos bevételeit, annak felhasználását bemutató tájékoztatást a 14. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §
Az Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és
egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések
15. §
(1)

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.

Velem, 2010. április 29.

/: Dr. Görög István :/
körjegyzı

/: Horváth Miklós :/
polgármester

Záradék:
A rendelet 2010. április 29-én kihirdetésre került.
2010. április 29.

/: Dr. Görög István :/
körjegyzı
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A Rendelet mellékleteinek jegyzéke

1. számú melléklet

a zárszámadási rendelt 4. § (1) bekezdéséhez, az Önkormányzat 2009. évi
elıirányzatokról és teljesített bevételeirıl forrásonként

2. számú melléklet

a zárszámadási rendelt 4. § (2) bekezdéséhez, az Önkormányzat költségvetési
szervei – alcímenkénti – 2009. évi elıirányzatokról és teljesített mőködési
kiadásairól

3. számú melléklet

a zárszámadási rendelt 5. § (2) bekezdéséhez, az Önkormányzat költségvetési
szervei – alcímenkénti – 2009. évi elıirányzatokról és teljesített mőködési
kiadásairól

4. számú melléklet

a zárszámadási rendelt 6. § (2) bekezdéséhez, az Önkormányzat költségvetési
szervei – alcímenkénti – 2009. évi elıirányzatokról és teljesített felújítási és
felhalmozási kiadásairól

5. számú melléklet

a zárszámadási rendelt 7. §-ához, az Önkormányzat költségvetési szervei –
alcímenkénti – 2009. évi elıirányzatokról és teljesített felújítási
elıirányzatokról

6. számú melléklet

a zárszámadási rendelt 8. §-ához, az Önkormányzat költségvetési szervei –
alcímenkénti – 2009. évi elıirányzatokról és teljesített felhalmozási kiadásai
feladatonként

7. számú melléklet

a zárszámadási rendelt 9. §-ához, az Önkormányzat 2009. évi költségvetésben
elıirányzatokról és teljesített, több éves kihatással járó feladatai és elıirányzatai
éves bontásban

8. számú melléklet

a zárszámadási rendelt 10. §-ához, az Önkormányzat költségvetési szervei 2009.
évi elıirányzatairól és teljesített költségvetésérıl feladatonként, valamint külön
tételben az általános és céltartalék

9. számú melléklet

a zárszámadási rendelt 11. §-ához, az Önkormányzat teljesített mőködési és
felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerően

10. számú melléklet

a zárszámadási rendelt 12. §-ához, az Önkormányzat költségvetési szervei
alcímenkénti összes elıirányzatairól és teljesített bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel

11. számú melléklet

a zárszámadási rendelt 14. § (2) bekezdéséhez, az Önkormányzat és
költségvetési szervei a jóváhagyott pénzmaradványáról és annak
felhasználhatóságáról

12. számú melléklet

a zárszámadási rendelt 15. §-ához, az év közben keletkezett költségvetési
többlet felhasználásáról

13. számú melléklet

a zárszámadási rendelet 16. § (1) bekezdés, a helyi adóbevételekrıl és
felhasználásáról

14. számú melléklet

a zárszámadási rendelet 16. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat egyes sajátos
bevételeirıl és annak felhasználásáról
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15. számú melléklet

a zárszámadási rendelet 17.
hozzájárulásokkal,
valamint
elszámolásokról

16. számú melléklet

az intézmények gazdálkodásáról
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§-ához,
egyéb

az állami támogatásokkal és
pénzeszközökkel
kapcsolatos

