
Tét Város Önkormányzatának
14/2011. (IV. 29. ) számú rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

Az Önkormányzat  Képviselő-testülete  az államháztartásról  szóló,  többször  módosított  1992. évi 
XXXVIII.  törvény  82.  §-ában  meghatározott  jogkörében  eljárva  a  2010.  évi  költségvetés 
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§

(1) Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2010.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló 
zárszámadást

749 474 E Ft bevétellel
738     099 E Ft kiadással  
  25 380 E Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az  önkormányzat  mérlegszerűen  bontott  bevételeit,  kiadásait  az  1.  számú  mellékletben 
foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 
2/a. és a 2/b. számú mellékletek szerint fogadja el.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen lebontott bevételeit és kiadásait a 3/a. számú 
melléklet,  valamint  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat  zárszámadásának  elfogadásáról  szóló 
6/2011. (IV. 26.) sz. határozat szerint fogadja el.

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következők szerint 
fogadja el.

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá.

(2) Az önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatainak és teljesítésének alakulását a 6. sz. 
melléklet szerint fogadja el. 

(3) A  többéves  kihatással  járó  döntésekből  származó  kötelezettsége  célonkénti  és  címenkénti 
alakulását a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban 
a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat 2010. december 31-ei állapot szerinti adósság állományát lejárat és eszközök 
szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. sz. melléklet szerint fogadja 
el. 



(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(8) Az  Európai  Uniós  támogatással  megvalósuló  programokat  és  projekteket,  valamint  az 
önkormányzaton kívüli megvalósult projekthez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 12. 
számú melléklet szerint fogadja el. 

(9) A  képviselő-testület  az  önkormányzat  2010.  évi  egyszerűsített  mérlegét  egyszerűsített 
pénzforgalmi  jelentését,  egyszerűsített  pénzmaradvány kimutatását  a  14/a,  a  14/b  és  a  14/c. 
számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(10) A  képviselő-testület  az  önkormányzat  pénzmaradványát  és  annak  felhasználását  a  15.  sz. 
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

(11)Az  önkormányzat  2010.  december  31.  állapot  szerinti  könyvviteli  mérlegének  eszközök 
összegét és források összegét 1 072 679 E Ft-ban állapítja meg. 

(12) Az önkormányzat 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., a 17/b., a 
17/c. és a 17/d. számú melléklet szerint állapítja meg. 

(13) A  képviselő-testület  a  pénzeszközök  változásának  levezetését  a  18.  számú  mellékletben 
szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 

3.§

(1) Az önkormányzat  jegyzője  köteles  gondoskodni a pénzmaradványt érintő kötelezettségeinek 
teljesítéséről, valamint a 2011. évi előirányzathoz történő átvezetéséről.

4.§

(1) A független könyvvizsgálói jelentés 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a 
19. számú melléklet szerint fogadja el.

5.§
Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Kukorelli László Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
      polgármester jegyző

E rendeletet a Képviselő-testület 2011. április 28-ai ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2011. április 29.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
                   jegyző


