
Rétság Város Önkormányzata Képvisel -testületének 8./2010. (V.11.) rendelete
A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 82. §. /1/ bekezdése alapján a 2009. évi költségvetési zárszámadásról az 
alábbi rendeletet alkotja. 

1.§
(1) A képvisel -testület a 2009. évi költségvetés végrehajtását

995.627 eFt bevételi f összeggel
977.629 eFt kiadási f összeggel 
-10.630 eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az átfutó bevétel összege –6.485eFt, az átfutó kiadás összege 5.569 eFt.

2.§
 A 2009. évi költségvetési bevételek teljesítésének

- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., 7. és a 14. 
számú,  

- kisebbségi önkormányzatok bevételeit az 1/B számú,  
- szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú, 
- központi támogatások elszámolását a 4. számú,  
- önállóan m köd  és önállóan m köd  és gazdálkodó költségvetési szervenkénti 

megoszlását a 13. számú  
         melléklet részletezésének megfelel en jóváhagyja.  

3.§.
A 2009. évi költségvetési kiadások teljesítésének

- kiadás nemenkénti és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti 
megoszlását az 1., 1/A., és a 14. számú, 

- kisebbségi önkormányzatok kiadásait az 1/B. számú,  
- szakfeladatonkénti és kiemelt el irányzatonkénti megoszlását a 3 
- az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 13. számú       
- felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 5. számú melléklet  

         részletezésének megfelel en jóváhagyja. 

4.§
(1) A költségvetési kiadások 596.408 eFt-os f összegéb l : 

1000 Ft-ban
Összesen

M ködési célú kiadás:
-Személyi jelleg  juttatás 265.450
-Munkaadót terhel  járulék 78.190
-Dologi és egyéb kiadás 177.449
- Szociálpolitikai juttatás 62.526
-M ködési célú pénzeszköz átadások 14.545
M ködési jelleg  kiadás összesen 598.168
El z b l: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 841
        Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 1.418
Fejlesztési célú kiadás 
-Intézmények felhalmozási kiadása 
-Beruházás 5.253
-Felújítás 48.625
-Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 313.583
- Fejlesztési célú hiel törlesztés 12.000
- Tárgyi eszköz áfa befizetés 0
Fejlesztési célú kiadás összesen 379.461
Kiadás összesen 977.629
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 (2) Az önkormányzat intézményeinek 2009. évi tényleges átlaglétszámát a 8. számú 

melléklet szerint elfogadja.  

5. § 
       Az önkormányzat mérleg szerinti vagyonának 2.518.179 eFt -os nettó értékét a 10. 

számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel 
elfogadja.

6.§
       Az önkormányzat 2009. évi  

- egyszer sített mérlegét a 9. számú,  
- egyszer sített pénzforgalmi jelentést a 6. számú,  
- egyszer sített pénzmaradvány-kimutatását a 12. számú melléklet szerint 

jóváhagyja. 

7.§
        A 2009. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 33.705 eFt-tal 

együtt, - 10.630 eFt-tal a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja. A pénzmaradványból 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 8 eFt, a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat pénzmaradványa 70 eFt.   

8.§
       A képvisel -testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvet

önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények m ködtetése, a módosított 
költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása, folyószámlahitel 
igénybevételével biztosított volt. 

9. § 
        Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésér l a helyben szokásos módon 

a jegyz  gondoskodik. 

Rétság, 2010.május 06. 

Mez fi Zoltán                                                  Fejes Zsolt 
                                    polgármester                                                     jegyz

A rendelet kihirdetésének napja: 2010.május 11. 

Fejes Zsolt  
                      jegyz


