Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2010.(IV.30.) rendelete a 2009. évi gazdálkodás
zárszámadásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször
módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 82.§-a alapján Ágfalva Község Önkormányzat
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a helyi és helyi Német Nemzetiségi Önkormányzatra, valamint az
Önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a.) Önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:
-Polgármesteri Hivatal
-Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
-Napsugár Óvoda
(2) A Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadási határozata beépül a helyi önkormányzat
rendeletébe.

3.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítésének
a.) kiadási főösszegét: 382.219 ezer forintban,
b.) bevételi főösszegét: 412.673 ezer forintban állapítja meg.
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I. A költségvetési bevételek
4.§.
Az önkormányzat 2009. évi teljesítési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet
1-6. oldala tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások
5.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti –
működési, felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következő szerint hagyja jóvá:

a.) Működési kiadások összesen: 382.219 ezer forint

Ebből:
-

személyi jellegű kiadások:

93.573 ezer forint,

-

munkaadót terhelő járulékok:

27.150 ezer forint,

-

dologi jellegű kiadások:

61.484 ezer forint,

-

pénzeszköz átadás, szoc.pol juttatás:

008.550 ezer forint,

-

támogatás értékű kiadások:

00 977 ezer forint.

b.) Felhalmozási kiadások összesen: 162.196 ezer forint.

Ebből:
a. felújítási kiadások:

132.573 ezer forint,

b. beruházási kiadások:

17.180 ezer forint,

c. felhalmozási célú pénzeszközátadás:

12.443 ezer forint.

c.) Finanszírozási kiadások összesen: 28.289 ezer forint.

Ebből:
-

hiteltörlesztés:

10.472 ezer forint.
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(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat
szerinti – működési és felhalmozási cél szerinti kiadásainak részletezését a 2. számú melléklet
1-7. oldalai, a létszám terv teljesítését a 3. számú melléklet, a felújítási és felhalmozási kiadások
részletezését a 4. számú melléklet, a szociálpolitikai juttatások és pénzeszköz-átadás
teljesítésének részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési bevételek és kiadások
6.§.

(1) Az Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat összevont teljesített – továbbá
eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. számú melléklet adja
meg.
(2) A Német Nemzetiségi Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított
előirányzat szerinti – bevételi és kiadási előirányzatokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

IV. A pénzmaradvány
7.§.
(1) Az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványa: 16.097 ezer forint.

(2) A helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezet
jogszabályok szerinti felülvizsgált pénzmaradványa: 221 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat összevont pénzmaradványkimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza, a pénzmaradvány részletes levezetését a 9. sz. melléklet, a
pénzmaradvány felhasználást a 10. számú melléklet tartalmazza.
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V. Egyéb rendelkezések
8.§.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat állami hozzájárulásokkal kapcsolatos
elszámolását a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
9.§.
Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 12. számú melléklet
mérlegadatai, a 13. számú melléklet vagyonkimutatás alapján – 1.084.779 e Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezés
10.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Gaál István
polgármester

Rasztovits Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30–n.

Rasztovits Anna
jegyző
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