7/2011. (V.04.) rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2010. évi zárszámadásról
és a 2010.évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló az
1949.évi XX. törvény 44/A. § (2), bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (továbbiakban ÁHT.) 82.§ alapján – figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. Törvény és államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.21.) Korm. rendelet rendelkezéseit – az Önkormányzat az alábbi rendeletet alkotja:
I.
1.§
A Képviselő-testület a többször módosított 1/2010.(II.16.) rendeletével megállapított 2010.évi
költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
(1)

Kiadás főösszege:
Bevétel főösszege:

1.074.298e.ft
1.097.041e.ft

(2)

bevételi főösszegen belül a
 Költségvetési bevétel összege:
 Finanszírozási bevétel összege:

977.150e.Ft
119.891e.Ft

(3)

A főösszegek részletezését az 1-3.számú mellékletek tartalmazzák.

II.
Az éves költségvetési beszámoló részei
2.§

(1) A közzé teendő egyszerűsített éves költségvetési beszámoló részei az alábbiak, melyek a rendelet
mellékleteit képezik:
a, egyszerűsített könyvviteli mérleg ( 1. sz. tábla )
b, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés ( 2. sz. tábla )
c, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás ( 3. sz. tábla )
d, egyszerűsített eredmény-kimutatás (4.sz. tábla)
(2) A zárszámadási rendelet részeinek tartalma megegyezik, illetve összehasonlítható a költségvetési
rendelet és módosításainak adataival.

III.
Költségvetési bevételek
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeit 977.150e.Ft-ban, a
finanszírozási bevételeket 119.891e.Ft-ban, a bevételek teljesítését összesen 1.097.041e.Ft-ban
fogadja el.

(2) A bevételeket bevételi forrásonként az 1. sz. melléklet, míg a költségvetési szervek bevételeit
forrásonként alcímek szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

IV.
Költségvetési kiadások
4.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásait 1.024.835 e.Ft-ban, a
finanszírozási kiadásokat 49.463 e.Ft-ban, a kiadások teljesítését összesen 1.074.298 e.Ft-ban fogadja
el.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiemelt kiadásainak teljesítését kiadási
jogcím szerint a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési
kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. mellékletben szereplő adatok alapján fogadja el. A
mellékleten lévő támogatások és speciális célú kiadások teljesítését részletező kimutatás tartalmazza.

5.§
(1) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetési hiány-többlet megállapítását a 4.számú melléklet
tartalmazza.

6.§
(1) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 55.201e.Ft., a
teljesítése 40.525 e.Ft.

felhalmozási kiadások

(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését alcímek szerint az 5. sz.
melléklet tartalmazza. A további részletező mellékletek bemutatják feladatonként a felmerülő kiadások
megnevezését és összegét.
V.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. §
(1) Az Önkormányzat 2010. évi pénzeszközének változása:
nyitó pénzeszköz
tárgyidőszak elején: 37.404 e. Ft
záró pénzeszköz
tárgyidőszak végén: 6.702 e. Ft
pénzeszköz változás:
-30.702 e. Ft

(2) 2010. évi gazdálkodás módosított pénzmaradványa. -43.580e. Ft.

8. §

(1) A 2010. évi vagyonmérleg szerint az eszközök és források értéke 2.939.226 e Ft.
(2) A mérleg alakulásának számszerű bontását az 1. sz. tábla mutatja be.
(3) Az Önkormányzati vagyonkimutatást a 6. sz. melléklet, további mellékletei (6.A.,6.B) az
ingatlanvagyon kataszter összesítőjét és a „0”-ra leírt ingatlanok kimutatását tartalmazza.

9.§
Az önkormányzati hivatal kiadásainak alakulását a 7. sz. melléklet mutatja be.

10. §
Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségét a 8. sz melléklet mutatja be.

11. §
Az Önkormányzat követeléseinek állományát és évenkénti alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

12. §
Az Önkormányzat közvetett támogatást (helyi adó részletfizetés, bérleti díjkedvezmény) adott, a 10.
sz. mellékletben felsoroltak szerint.

13. §
Az Önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeinek bemutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

14. §
Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és
teljesítési adatait mérlegszerűen a 12. sz. mellékleten láthatjuk.

15. §
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám adatait a 13. sz. melléklet tartalmazza.

16. §
Az Önkormányzat Európai Uniós támogatását a 14. sz. melléklet mutatja be.

17. §
Az Önkormányzat EU Támogatási program szöveges értékelését a 15. számú melléklet mutatja be.

18. §
A város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának mérlegét a 16. sz. melléklet tartalmazza.

19. §
Az Önkormányzat összevont mérlege 17.sz melléklet.

20.§
Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 18.sz. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
21. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 1/2010.(II.16.) számú rendelet és az azt módosító 6/2010.(VI.9.) számú, 8/2010.(IX.1.) számú, a
12/2010.(XII.1.) számú és a 2/2011.(II.16.) számú Önkormányzati rendeletek hatályukat veszítik.

Izsák, 2011. május 3.

Mondok József
polgármester

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

