Méra Község Önkormányzata
7/2010. (IV.28.) számú rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi
költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
386.722 E Ft bevétellel
348.279 E Ft kiadással
37.767 E Ft módosított
pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.
(4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az
3/a és a3/b. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el, ill. hagyja jóvá:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú
melléklet szerint.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és
címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök
szerint a 8. számú melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet
szerint.
(7) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását
a 12. sz. melléklet szerint.
(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának és az önállóan működő költségvetési
szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/1., 13/1/a.- 13/1/t., 13/2.,
13/2/a. – 13/2/g., 13/3 és a 13/3/a. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja
jóvá.
(10) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
13/4, 13/4/a., és 13/5., 13/5/a. számú mellékletekben foglaltak szerint.
(11) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az
egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását
a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(13) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 16/b.
számú mellékletben foglaltak szerint 1.102.868 E Ft-ban állapítja meg.
(14) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a.,
17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg.
(15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18-as mellékletben
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
3. §

(1) Az 1.§. (1) bek-ében írt módosított pénzmaradvány összegéből 2.823 E Ft
kötelezettségvállalással terhelt. A szabad pénzmaradvány összege 34.944 E Ft,
melyből 4 E Ft a CKÖ, 44 E Ft az UKÖ, 34.896 E Ft a települési önkormányzat
pénzmaradványa.
(2) A szabad pénzmaradvány teljes egészében elvonásra kerül, melynek kapcsán a
képviselő-testület megállapítja, hogy
a.) a 2010. évi költségvetésük elfogadásakor a kisebbségi önkormányzatok
várhatóként,
a
módosítottal
egyező
összegben
pénzmaradványukat
–
kötelezettségvállalással nem terheltként – a gazdálkodásba bevonták,
b.) a 2010. évi költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület várható
pénzmaradványként 25.942 E Ft-ot a települési önkormányzati gazdálkodásba, mint
szabad pénzmaradványt, bevont.
(3) A települési önkormányzat módosított pénzmaradványa szabad pénzmaradványi
részének a 2010. évi költségvetésénél számításba vett és gazdálkodásba bevont várható
szabad pénzmaradványa összegétől való eltérése (8.954 E Ft többlete) miatt a képviselőtestület a 2010. évi önkormányzati költségvetést külön rendelettel módosítja.
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4.§.
A képviselő-testület a Környezetvédelmi alap fel nem használt 2008. évi, valamint a 2009.
évben képződött bevételéből, mely együttesen 588 E Ft, 545 E Ft-ot az emberi egészség
környezeti szempontú védelmére, az életminőség javítására fordított. A felhasznált feletti
43 E Ft 2010-ben kerül az az éven képződöttel felhasználásra.
5.§.
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a
2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
6. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Méra, 2010. április 28.
Szántó Lajos
jegyző

Horváth László
polgármester
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