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Újszász Város Önkormányzatának
2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 10. §.(1) a.) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján a 2010. első
félévi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

1.§.
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletének I. félévi teljesítését 842.207,0 eFt
kiadással, a kiadásokon belül:
- Személyi jellegű kiadások felhasználás
- Munkaadókat terhelő járulékok felhasználás
- Dologi jellegű kiadások felhasználás
- Ellátottak pénzbeli juttatása felhasználás
- Speciális célú támogatások felhasználás
- Támogatásértékű működési kiadás felhasználás
- Beruházási kiadások felhasználás
- Felújítási kiadások felhasználás
- Egyéb felhalmozási kiadás felhasználás
- Függő kiadás

406.048,0 eFt
77.167,0 eFt
291.651,0 eFt
2.664,0 eFt
52.943,0 eFt
10.027,0 eFt
6.964,0 eFt
29.521,0 eFt
3.600,0 eFt
-38.378,0 eFt

állapítja meg Helyi Kisebbségi Önkormányzat nélkül.

2.§.
(1) Az önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatainak 1.§. szerinti teljesítését az 1., 2/a.,
2/b. számú melléklet, intézményi bontását a 3/a., 3/b., 3/c. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az 1/b., 1/c., 1/d. számú mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák a bevételi és
kiadási előirányzatok teljesítését a Helyi Kisebbségi Önkormányzat adataival együtt.

3.§.
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletének I félévi teljesített bevételi
főösszegét 842.425,0 eFt-ban, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények
önkormányzati támogatásának I. félévi felhasználását 395.842,0 eFt-ban állapítja meg.
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4.§.
(1) A 3.§.-ban megállapított bevételi főösszeg források szerinti bontását, az önkormányzati
támogatás intézményi részletezését az 1., 3/a., 3/b. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az 1/b., 1/c., 1/d., számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza a bevételi
előirányzatok teljesítését a Helyi Kisebbségi Önkormányzat adataival együtt.
5.§.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok I.
félévi teljesítését a 2/c., és 2/d. számú melléklet tartalmazza.

II. fejezet
6.§.
Az államháztartási információs rendszer keretében a pénzügyminisztérium által előírt módon
és időben a költségvetés első félévi beszámolója elkészült, a MÁK részére időben továbbítva
lett, és a hivatal ellenőrzés után jóváhagyta.
7.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hiteles szövegét kihirdetés után meg kell küldeni az önkormányzat önállóan
működő és gazdálkodó intézményvezetői számára.
(3) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
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