Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2010.(IV.30.) Önkormányzati rendelete
a 2009. évi zárszámadásról
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16.§.(1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§.-ában
biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról a következő
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja.
1.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadását
1.421.627,- ezer forint bevétellel
1.184.797,- ezer forint kiadással
236.830,- ezer forint többlettel
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket 7. és 8.számú, a kiadásokat forrásonként és
címenként a Rendelet 9. és 10. számú melléklete, a zárszámadás mérlegét a Rendelet 6.
számú és 6a. számú melléklete tartalmazza.
(3) Simontornya Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata zárszámadási adatait a Rendelet
13. és 14. számú mellékletei tartalmazzák.
2.§.
Az 1.§.-(1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

személyi juttatások
540.201,- ezer forint
munkaadót terhelő járulékok
157.726,- ezer forint
dologi jellegű kiadások
263.618,- ezer forint
pénzeszközátadás, támogatás
110.200,-ezer forint
ellátottak pénzbeli juttatása
2.561,- ezer forint
felhalmozás
94.485,- ezer forint
ebből:
a) felújítás
59.471,- ezer forint
b) beruházás
31.984,- ezer forint
(7) A rövid lejáratú kölcsönök nyújtása:
11.000,- ezer forint
összeget tesznek ki.

3.§.
A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata gazdálkodásának 2009. évi
egyszerűsített mérlegét a Rendelet 3.számú mellékletének, egyszerűsített pénzforgalmi

jelentését a Rendelet 1.számú mellékletének, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a
Rendelet 15 számú mellékletének megfelelően fogadja el.
4.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát a Rendelet 17.
számú melléklete szerint 172.792,-ezer forint összegben állapítja meg. A
polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Rendelet 15. számú melléklete, a Vak
Bottyán ÁMK pénzmaradványát a Rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és szervei, illetőleg költségvetési intézményei vállalkozási
tevékenységet nem végeznek.
(3) A felhasználható pénzmaradvány: 172.792,- ezer Ft
(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál és a Vak Bottyán ÁMK-nál jelentkező
felhasználható szabad pénzmaradvány összegét a 2010. évi költségvetés általános
tartalékába helyezi.
5.§.
Az Önkormányzat „0”-ra leírt vagyonát a Rendelet 4 számú melléklete, az érték nélkül
nyilvántartott vagyonát a Rendelet 5 számú melléklete tartalmazza.
6.§.
A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2009. december 31.-i fordulónap
szerinti vagyonát a Rendelet 2. számú melléklete szerint – a könyvviteli mérleg valamint a
vagyonleltár adatai alapján 1.033.480,- ezer forint összegben állapítja meg.
7.§.
A Vak Bottyán ÁMK bevételeit és kiadásait a Rendelet 11. és 12. számú mellékletei
tartalmazzák.
8.§.
A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített adatait évenkénti
bontásban a Rendelet 20. számú melléklete szerint fogadja el.
9.§.
A felhalmozási kiadások teljesülésének részletézését a Rendelet 22. és az Európai uniós
támogatással megvalósult projektekhez történő hozzájárulásokat a 22a. számú melléklet
tartalmazza.
10.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi tartalékalapjainak összegét a Rendelet 25
számú melléklete szerint fogadja el, melynek feladat meghatározás szerinti bontását a
melléklet tartalmazza.

11.§.
A Képviselő-testület a 2009. évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások előirányzatait,
teljesített összegét a Rendelet 26. számú melléklete szerinti összeggel, bontásban fogadja el.

12.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2009. december 31.-én fennálló kötelezettségeinek
összegét a Rendelet 19 számú melléklete szerint, a mellékletben meghatározott részletezéssel
fogadja el.
13.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. december 31.-én fennálló követeléseinek
összegét, részletezését a Rendelet 18 számú melléklete szerinti összeggel fogadja el.
14.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat adóság-állományának évenkénti alakulását a Rendelet
21 számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
15.§
A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési
intézmények a kihirdetett rendelet megküldésével értesülnek.
16.§.
A pénzmaradvány miatti változások az Önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatain
átvezetésre kerülnek.
17.§.
A kimutatás a pénzeszközök változásáról 2009. évben a Rendelet 27. számú melléklete ad
tájékoztatást.
18.§.
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 24 számú
melléklete tartalmazza.
19.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. december 31.-i foglalkoztatottak záró létszámát
-254,5 főben állapítja meg, az Önkormányzat 2009. december 31.-i fordulónapi
foglalkoztatottak létszámát a Rendelet 23 számú melléklete tartalmazza.

20.§.
A pénzeszközök végleges átadását, támogatás értékű kiadásait és a civil szervezetek
támogatását a Rendelet 28. számú melléklete tartalmazza.
21.§.
Az éves ellenőrzési jelentés a 2009. évben végzett belső ellenőrzésekről, éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves
ellenőrzési jelentései alapján a Rendelet 29.számú melléklete tartalmazza.
22.§.
Az Önkormányzat Simontornya Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített tartalmú
(az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó) éves pénzforgalmi
jelentését, könyvviteli mérlegét, továbbá pénzmaradvány-kimutatását az Ötv. 92/A.§.(2)
bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 45./B.§.((1)
bekezdésében foglaltak szerint teszi közzé.

22.§.
(1) A Rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A Rendelet kihirdetéséről Simontornya Város Jegyzője gondoskodik.
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