
Mátraszele Község
Önkormányzat Képviselı-testületének

3/2010.(V.3.) számú
zárszámadási rendelete

az önkormányzat 2009.évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraszele Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló- 
többször módosított- 1992.évi XXXVIII.törvény 82.§-ában biztosított felhatalmazás 
alapján és az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§.(1) bekezdésében 
meghatározott feladatakörében az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat 
költségvetésében szereplı költségvetési szervre(ekre).

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009.évi költségvetésének
teljesítése

2.§. A képviselı-testület a pénzügyi mőveletekkel csökkentett 2009. évi teljesített    
költségvetés

       a.) bevételi fıösszegét 493.099 ezer forintban 
       b.) kiadási fıösszegét  493.642 ezer forintban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

3.§.(1) Az önkormányzat 2009. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak mérlegét az  
            az 1. számú melléklet tartalmazza.

     (2) Az önkormányzat 2009.évi teljesített- továbbá eredeti, módosított elıirányzat     
            szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhal-
            mozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervének(einek) a 2009.évi teljesített, továbbá 
eredeti, módosított elıirányzat szerinti- költségvetési bevételeit forrásonkénti, 
illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezésben- címenként- a 3. 
számú melléklet tartalmazza.



II. A költségvetési kiadások

4.§. (1) Az önkormányzat teljesített- továbbá eredeti, illetve módosított elıirányzat 
szerinti- mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a 4.sz 
melléklet szerint  hagyja jóvá:

 - Mőködési kiadások elıirányzata összesen                        

Ebbıl
          - személyi jellegő kiadások:                                          30.495   ezer forint            
          - munkaadókat terhelı járulékok:                                    8.453   ezer forint           
          - dologi jellegő kiadások:                                               27.270  ezer forint            
          - speciális célú támogatások:                                        319.594  ezer forint           
          - mőködési hitel (munkabérhitel és folyószámlahtiel )   77.675   ezer forint

    
(2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), valamint az alcímek 
teljesített- továbbá az eredeti, és a módosított elıirányzat szerinti- mőködési és 
felhalmozási felújítási kiadásait kiemelt elıirányzatonként az 5. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá.

5.§. (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai  a 6.sz.  
melléklet szerint összesen 25.036 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a felhalmozások elıirányzata:     731 ezer forint,
- a felújítások elıirányzata:      23.380 ezer forint,
- részvények vásárlása        925 ezer forint.

6.§. Az önkormányzat finanszírozását a 7. számú melléklet rögzíti.

7.§. Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. számú melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat hitelállományát lejárat és eszközök szerinti éves bontásban a      
9. és 9/a. számú melléklet mutatja be.

9.§. A képviselı-testület jóváhagyja, hogy a polgármester

a.) 77.675/e Ft komulált összegben munkabérhitelt és folyószámlahitelt vett 
igénybe.



III. A költségvetési kiadások és bevételek

10.§. (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljesített költségvetését a 10.számú
                melléklet szerint tudomásul veszi.

11.§. Az önkormányzat egyszerősített beszámolóját ( egyszerősített mérleg,                  
egyszerősített pénzforgalmi jelentés, egyszerősített pénzmaradvány kimutatás) a        
11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§. (1) Az önkormányzat közvetett támogatásait ( pl: adóelengedéseket, 
  adókedvezményeket) a 12.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

         (2) Az önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevétel és kiadás a 2009-
  2010-2011. évi teljesítését és alakulását külön bemutató mérleget a 13.sz.
  melléklet szerint hagyja jóvá.

         (3) Mátraszele Önkormányzat 2008. évi teljesített, valamint 2009. évi terv és 
  teljesített bevétel és kiadás mérlegét a 14.sz. melléklet tartalmazza.

IV. A pénzmaradvány

13.§.  Az önkormányzat 2009.évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint 
felülvizsgált pénzmaradványa: -17320/e Ft-ban a 15.számú melléklet szerint kerül 
jóváhagyásra.

V. Egyéb rendelkezések

14.§. (1)Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16.számú melléklet szerint hagyja 
              jóvá.
(2) Az önkormányzat normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti 
összegeit és  forrásait a 17.sz. melléklet szerint tartalmazza.

 (3) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulások és támogatások 
jogcímenkénti összegeit és forrásait a 18. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) Az önkormányzat tudomásul veszi az önkormányzati intézmények átlaglétszámait 
a 19. számú melléklet szerint.

(5) A költségvetési szervek beszámolójának felügyeleti szervi összefoglalóját ezen 
rendelet 20. számú melléklete szerint – a helyben szokásos módon – hirdetményben 
közzé kell tenni 2010. május 31-ig.
         



        

Záró rendelkezések

15.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
         (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.

Mátraszele, 2010. április 30.

  Vincze László                                                                              Balogh Maja
                  polgármester                                                                                 körjegyzı

Kihirdetési záradék:

A 3/2010.(V.3.)számú rendelet 2010. május 3. napján kihirdetésre került.

Mátraszele, 2010. május 3.

  Balogh Maja
                                                                                                                   körjegyzı


