Dorog Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2010. (V.03.) önkormányzati rendelete Dorog Város
2009. évi önkormányzati költségvetésének a végrehajtásáról
Dorog Város Önkormányzata - az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a
alapján - az önkormányzat 2009. évi költségvetésének a végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.
I. rész
A rendelet hatálya
1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre és a kisebbségi önkormányzatokra.
II. rész
Az önkormányzat zárszámadása

2. §.

(1)

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet szerint
Működési költségvetési kiadását
2.356.196 e Ft-ban
Felhalmozási célú költségvetési kiadását
332.353 e Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen
2.688.549 e Ft-ban
Működési célú költségvetési bevételét
Felhalmozási célú költségvetési bevételét
Költségvetési bevételek összesen

2.429.875 e Ft-ban
49.765 e Ft-ban
2.479.640 e Ft-ban

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

− 208.909 e Ft-ban

Finanszírozási célú pénzügyi kiadását
Finanszírozási célú pénzügyi bevételét
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét
állapítja meg.

207.150 e Ft-ban
442.785 e Ft-ban
235.635 e Ft-ban

(2)

A képviselő-testület a 318.600 e Ft rövid lejáratú hitelfelvételt a költségvetési hiány finanszírozására
jóváhagyja.

(3)

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és támogatásait a 3.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az 4. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.

(5)

A Képviselő-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) bevételeit az 5. sz. mellékletben foglaltak
szerint hagyja jóvá.

(6)

A Képviselő-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) kiadásait a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7)

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) bevételeit a 7. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(8)

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) kiadásait a 8. sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. §.

A Képviselő-testület a 2009. évi önkormányzati költségvetés 9-9.(A-C)-10-11. számú mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja.

4. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásait a 12. (A-C) számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §.

Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 13. sz.
melléklet és 13/A-E. melléklet tartalmazza.

6. §.

(1)

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványait a 14. sz. és
a 14.(A-B) melléklet szerint állapítja meg.
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(2)

Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az előirányzat maradvány elszámolása
és felhasználása tekintetében az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. Korm. rendelet
213-214. §. szerint járnak el.

(3)

A Kincstári Szervezet 2009. évi pénzmaradványa 28.025 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel terhelt
pénzmaradvány alakulását a 14/A. melléklet szerint kell végrehajtani.

(4)

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványa az intézményi alulfinanszírozottságból eredően
– 4627 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel korrigált pénzmaradvány alakulását a felosztását a 14/B.
sz. melléklet szerint kell végrehajtani.

7. §.

A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az önkormányzat költségvetési intézményvezetőket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

8. §.

Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, s a következő években
esedékes visszafizetés ütemét a 15. számú melléklet tartalmazza, míg a nyújtott hitelek állományát a
15/A. számú melléklet tartalmazza.

9. §.

A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal
létszámairól szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint fogadja el.

10. §. A Képviselő-testület a 17. sz. melléklet szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
pénzforgalmi egyeztetését.
11. §. A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerűen a 18. sz. melléklet
mutatja be.
12. §. A helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetési bevételei és kiadásai adatait a képviselőtestület a 19. sz. melléklet szerint fogadja el.
13. §. A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 20. sz. melléklet szerint fogadja el. A kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 20/A. sz. melléklet tartalmazza.
14. §. A többéves kihatással járó kötelezettségeket, évenkénti bontásban a 21. sz. melléklet tartalmazza.
15. §. Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 118. §. 2/E. pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló
tájékoztatót a 22. sz. melléklet mutatja be.
16. §. Az önkormányzat 2009. évi kötelezettségvállalásának alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.
17. §. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. §. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 24. számú melléklet tartalmazza.
III. rész
Záró rendelkezések
18. §. (1)
(2)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A kihirdetés napja: 2010. május 03.

Dr. Tittmann János
polgármester

Tallósi Károly
címzetes főjegyző

