Sándorfalva Város Képviselı-testületének
10/2010. (IV. 29.) Ör. rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról "Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól" szóló 249/2000.(XII.24.) Korm.sz. rendelet alapján, Az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82 §-ának megfelelıen az alábbi
rendeletet alkotja, az ÁHT 118. §. ában foglalt tartalmi elıírásoknak megfelelıen.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által létesített és fenntartott önállóan gazdálkodó
Polgármesteri Hivatalra, valamint a részben önállóan gazdálkodó Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézményre, a Budai Sándor Kulturális Központra és a Sándorfalvi Térségi
Alapfokú Mővészetoktatási Intézményre.
A rendeletünkbe változatlan formában beépítésre kerül a helyi kisebbségi önkormányzat és a
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 2009. évi gazdálkodásáról szóló
határozata.

A költségvetési kiadások és bevételek

2. §.

Az önkormányzat képviselı-testülete az önállóan mőködı Polgármesteri Hivatal és a Délalföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 2009. évi zárszámadását

Ebbıl:

Ebbıl:

976.653 e/Ft pénzforgalmi bevétellel,
973602 e/ Ft Polgármesteri Hivatal
3.501 e/ Ft DARKT
24.190 e/Ft értékpapír (finansz.) bevétellel,
864.180 e/Ft pénzforgalom nélküli bevétellel
857.303 e/Ft Polgármesteri Hivatal
6.877 e/Ft DARKT

Ebbıl:

Ebbıl:

1.017.506 e/Ft helyesbített pénzforgalmi
kiadással,
1.010.833 e/Ft Polgármesteri Hivata
6.673 e/Ft DARKT
835.797 e/Ft helyesbített pénzmaradvánnyal,
832.542 e/Ft Polgármesteri Hivatal
3.255 e/Ft DARKT
11.720 e/Ft elızı évben képzett tartalék
maradvánnyal fogadja el.

Záró pénzkészletünk
835.923 e/Ft, amit csökkent korrekciós
tételként
11.594 e/Ft kiegyenlítı, függı, átfutó
elszámolás, valamint csökkent
-11.720 e/Ft elızı évben képzett
tartalék maradványa
Korrekciós tételek utáni helyesbített pénzmaradványunk
835.797 e/Ft.
A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1/a.sz. melléklet tartalmazza a záró pénzkészlet
korrekciós tételeivel, valamint a pénzmaradvány levezetésével együtt.

3. §.

A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését a
függı bevételek nélkül a 2.sz. melléklet szerint

Ebbıl:

1.865.023 e/Ft
1.855.095 e/Ft Polgármesteri Hivatal
9.928 e/Ft DARKT

összegben hagyja jóvá. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit
kiemelt címenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. §.

A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi kiadásait önállóan gazdálkodó
intézményenként, a függı kiadások nélkül, a 3.sz. melléklet szerint

Ebbıl:

1.017.506 e/Ft
1.010.833 e/Ft Polgármesteri Hivatal
6.673 e/Ft DARKT

összegben fogadja el. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásait
kiemelt címenként szintén az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat mőködési és
felhalmozási kiadásai és bevételei alakulását az 1/b. sz. melléklet tükrözi mérlegszerően.

5. §.

A rendelet 2. §-ában megállapított tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
835.797 e/Ft.
A normatív állami hozzájárulások elszámolása után az önkormányzat pénzmaradványát
növelni fogja a kiutalatlan költségvetési támogatás. Ez az összeg
3.668 e/Ft.
A növelések utáni költségvetési pénzmaradványunk
839.465 e/Ft.
Ebbıl kötelezettség vállalással terhelt

amibıl:

803.175 e/Ft,
400.000 e/Ft felhalmozási célú kötvénykibocsátás
óvadéka (fedezeti tartalék)
400.073 e/Ft áthúzódó fejlesztési és egyéb feladatokra
Polgármesteri Hivatalnál a 2010. évi
kv-ben visszatervezett összeg
3.102 e/Ft DARKT

Szabad pénzmaradvány a bérmaradványokkal együtt:

Ebbıl:

36.290 e/Ft.
36.137 e/Ft Polgármesteri Hivatal
153 d/Ft DARKT

Szabad pénzmaradvány megoszlása önálló és részben önálló költségvetési szervenként:
30.970 e/Ft Polgármesteri Hivatal
2.465 e/Ft EESZI
2.702 e/Ft BS. Kulturális Központ
153 e/Ft DARKT
Az önkormányzati intézmények szabad pénzmaradványának felhasználására a képviselıtestület rendelkezései a következık:
a./ Az önkormányzat szabad pénzmaradványából elsıdlegesen a 2010. évi költségvetésben
elfogadott mőködési forráshiányra kell fedezetet biztosítani. A fennmaradó összegbıl a

pályázható felhalmozási és mőködési kiadásokhoz biztosítható önerı a képviselı-testület
jóváhagyásával.
b./ Az intézményi szabad pénzmaradványokat az elızı pontban jóváhagyottakon túl
elsısorban az alapfeladatok ellátási színvonalának megırzésére, az áremelkedésekbıl
származó többletkiadások fedezésére, valamint tartalék képzésére kell fordítani.
Az önkormányzat 2009. évi feladattal nem terhelt szabad pénzmaradványából tartalékot képez
és az önkormányzati mőködési forráshiányra, valamint intézményi feladatai, ellátására
fordítja.

Záró rendelkezések

6. §.
1) Az önkormányzatnak a 2009. évi beszámolóját 2010. március l0-ig kellett benyújtani a
Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodájához a
pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelı formában, valamint elszámolni a
költségvetési törvény elıírásai szerint a normatív állami támogatásokról, az adóerıképességrıl, valamint a központosított elıirányzatok felhasználásáról. A beszámoló leadásra
került és a kereset-kiegészítés maradvány visszafizetése megtörtént.
(2) Az Önkormányzat a felügyelete alá tartozó, részben önállóan gazdálkodó intézményeit a
beszámolójuk elfogadásáról és a pénzmaradványuk jóváhagyásáról hivatala útján értesíti.

Hatályba lépés

7. §.
Sándorfalva Város Képviselı-testületének a 2009. évi költségvetési zárszámadását
megállapító rendelete a kihirdetése napján lép hatályba.

Sándorfalva, 2010. április 29.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30.
Dr. Kovács Beáta
jegyzı

A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez csatolt mellékletek:

1. sz.

2009. évi bevételek és kiadások mérlege költségvetési szervenként

1/a. sz.

2009. évi bevételek és kiadások kiemelt elıirányzatonként

1/b. sz. 2009. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása
1/c. sz.

2009. évi helyi CKÖ bevételeinek és kiadásainak alakulása

1/d. sz. 2009. évi Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás bevételeinek
és kiadásainak alakulása
2. sz.

2009. évi bevételek alakulása címrend és költségvetési szervenként

3. sz.

2009. évi kiadások alakulása címrend és költségvetési szervenként

3/a. sz.

2009. évi többéves kihatással járó kötelezettségek teljesülésének alakulása
feladatonként és összesen

3/b. sz. 2009. évi céltámogatások elszámolása
3/c. sz. 2009. évrıl áthúzódó fejlesztési feladatok
4. sz.

2009. évi normatív állami hozzájárulások és normatív részesedéső átengedett
személyi jövedelemadó elszámolása, normatív kötött felhasználású támogatások,
központosított támogatások és jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körő
elszámolás

5. sz.

2009. évi létszám és illetmény alakulásának bemutatása

6. sz.

2009. évi pénzforgalom egyeztetése önkormányzati szinten

7. sz.

2009. évi pénzmaradvány kimutatása

8. sz.

2009. évi könyvviteli mérleg (vagyonkimutatás) önkormányzati szinten

8/a. sz. 2009. évi Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

