Uzsa Települési Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2010. (IV.28.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
1
jóváhagyásáról (zárszámadási rendelet)

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. és 82. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. Uzsa önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése
1.§ (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire terjed ki. Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásról szóló- rendelete az
önkormányzat szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2009. (II.08.) számú költségvetési
rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítését az alábbiak
szerint fogadja el:
Előirányzat
megnevezése

A Eredeti
előirányzat

B Módosított
előirányzat

C 2009. évi
teljesítés

D Teljesítés
alakulása

1 Kiadások főösszege
2 Bevételek főösszege

59.292
59.292

72.630
72.630

48.937
80.133

67.37 %
110.33 %

(2) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselőtestületének bevételi és kiadási jogcímenkénti
részletezését az 1.-13. számú mellékletek tartalmazzák.
3. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi működés célú kiadásait kiemelt
jogcímenként az alábbiak szerint állapítja meg.
a) személyi juttatás összegének
aa) eredeti előirányzatát:
ab) módosított előirányzatát:
ac) teljesítését:

1

9.416.- e Ft összegben,
11.105.- e Ft összegben,
10.623.- e Ft összegben,

b) munkaadót terhelő járulékok összegének
ba) eredeti előirányzatát:
bb) módosított előirányzatát:
bc) teljesítését:

2.871.- e Ft összegben,
3.196.- e Ft összegben,
2.597.- e Ft összegben,

c) dologi kiadások összegének
ca) eredeti előirányzatát:
cb) módosított előirányzatát:
cc) teljesítését:

12.784.- e Ft összegben,
13.392.- e Ft összegben,
11.858.- e Ft összegben,
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d) pénzeszköz átadás, egyéb támogatás összegének
da) eredeti előirányzatát:
db) módosított előirányzatát:
dc) teljesítését:
e) társadalom és szociálpolitikai juttatások összegének:
ea) eredeti előirányzatát:
eb) módosított előirányzatát:
ec) teljesítését:
állapítja meg.

11.093.- e Ft összegben,
10.984.- e Ft összegben,
9.862.- e Ft összegben,

1.558.- e Ft összegben,
4.366.- e Ft összegben,
3.732.- e Ft összegben

(2) Uzsa Települési Önkormányzat 2009. évi kiadásai közül a kiemelten jóváhagyott
előirányzatokat kiadási jogcímenként a 3.-4. számú melléklet, feladatonként pedig a 13 számú
melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi felhalmozás célú kiadásait kiemelt
jogcímenként az alábbiak szerint állapítja meg.
a) felhalmozási kiadások összegének
aa) eredeti előirányzatát:
ab) módosított előirányzatát:
ac) teljesítését:
b) felhalmozásai célú pénzeszköz átadások összegének
ba) eredeti előirányzatát:
bb) módosított előirányzatát:
bc) teljesítését:
állapítja meg.

7.239.- e Ft összegben,
16.862.- e Ft összegben,
9.967- e Ft összegben,

486.- e Ft összegben,
486.- e Ft összegben,
248.- e Ft összegben

(2) Uzsa Települési Önkormányzat 2009. évi felhalmozás célú kiadásait célonként a 10.
számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi általános tartaléka összegének
a) eredeti előirányzatát:
b) módosított előirányzatát:
c) teljesítését:
állapítja meg.

13.765.- e Ft összegben,
12.189.- e Ft összegben,
0.- e Ft összegben

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi létszámkeretét
a) eredeti létszámban:
b) módosított létszámban
c) teljesített létszámban:
állapítja meg.

5
6
6

fő-ben,
fő-ben,
fő-ben
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(3) Uzsa Települési Önkormányzat 2009. évi létszám kimutatását a 24. számú melléklet
tartalmazza.
(4) Uzsa Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2009. évi
gazdálkodásának mérlegét 31.139.- e Ft szabad működési célú pénzmaradvánnyal állapítja
meg. A pénzmaradvány felhasználása a 2010. évben ellátandó feladatok megvalósításának
előirányzatát biztosítja.
(5) Uzsa Települési Önkormányzat törzsvagyonának értéke: 144.535.- e Ft.
6. § (1) Uzsa Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
mérlegét a rendelet mellékletét képező 27. számú tájékoztató tartalmazza.
(2) Uzsa Települési Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a
rendelet 28. valamint a 29. számú melléklete tartalmazza.
2. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet 2010. április hó 28. napján lép hatályba és 2010. december 31. napjával
hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével Uzsa Települési Önkormányzat Képviselőtestületének
2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.11.) Kt. rendelete hatályát veszti.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző

A rendeletet a mai napon kihirdetem.
Uzsa, 2010. április hó 28. nap

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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Éves beszámoló 2009.
Készült: 2010.03.24.

26. melléklet a 6/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Települési Önkormányzat Uzsa
önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája.
A.
Szöveg
1. A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
3. Záró pénzkészlet (1+2)
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege
5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)
10. Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-5+6-7+8-9)
11. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+-)
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-)
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)
19. Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)
20. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
21. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)
22. Módosított pénzmaradvány (19+...+21)
23. A 22. sorból kiemelt adatok
A 22. sorból Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa
A 22. sorból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
A 22. sorból Szabad pénzmaradvány

B.
Tárgyévi
pénzmaradvány
31.602
43
31.645
0
0
42
491
0
0
-449
74
0
31.196
0
-66
9
0
0
31.139
0
0
31.139
31.139
0
31.139
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Éves beszámoló 2009.
Készült: 2010.03.24.

27. melléklet a 6/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Települési Önkormányzat Uzsa önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és
pénzmaradvány felhasználás listája
A maradvány felhasználásának jóváhagyása
a) Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: 31.139 eFt, ebből:
aa) működési célú pénzmaradvány: 31.139 eFt
ab) felhalmozási célú pénzmaradvány:
0eFt
A működési célú pénzmaradvány az alábbiak szerint használható fel:
A.
Szöveg

B.
Tárgyévi
pénzmaradvány

Általános tartalékról folyamatos igénybevétel

31.139

Összesen:

31.139

C.
Indoklás
A pénzmaradvány felhasználása a 2010. évben
ellátandó feladatok megvalósításának
előirányzatát biztosítja.

A felhalmozási célú pénzmaradvány az alábbiak szerint használható fel:
A.

B.

C.

Szöveg

Tárgyévi
pénzmaradvány

Indoklás

0
Összesen:

0
0

Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:
A.
Szöveg
0
Összesen:

B.
Tárgyévi
pénzmaradvány

C.
Indoklás

0
0
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