Újszász Város Önkormányzat
6/2011.(IV.13.) rendelete
Újszász Városi Önkormányzat
2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 10.§. (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. 82.§.-a, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló 2009. évi CXXX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírása alapján a 2010.
évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
1.§.
(1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelően
2.134.349,0 eFt bevétellel,
2.128.214,0 eFt kiadással
jóváhagyja kisebbségi önkormányzat nélkül.
(2) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési többletet 6.135,0 eFtban állapítja meg a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt, évközi felhasználását a
folyószámla hitel csökkentésére kell felhasználni.
(3) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást a Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételeivel és
kiadásaival együtt az 1/c. és 1/d. mellékletben foglaltaknak megfelelően
2.134.820,0 eFt bevétellel,
2.128.742,0 eFt kiadással
jóváhagyja.
(4) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiemelt kiadási előirányzatok
teljesítését Kisebbségi Önkormányzat nélkül
- Személyi jellegű kiadások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi jellegű kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatása
- Speciális célú támogatások
- Támogatásértékű működési kiadás
- Beruházási kiadások
- Felújítási kiadások
- Egyéb felhalmozási kiadások
- Létszámkeretét
állapítja meg.

782.837,0 eFt
197.659,0 eFt
621.783,0 eFt
6.332,0 eFt
113.929,0 eFt
21.946,0 eFt
34.353,0 eFt
395.387,0 eFt
12.659,0 eFt
334 fő
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(5) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzat teljesítését címenként a 3/a., 3/b., 3/c.
számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.§.
(1) A felújítási kiadások teljesítését 395.387,0 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti
részletezését a 2/c. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A beruházási kiadások teljesítését 34.353,0 eFt főösszegben, annak feladatonkénti
részletezését a 2/d. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3.§.
A civil szervezetek támogatása kiadásának teljesítését 13.062,0 eFt összegben, a 4. számú
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4.§.
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban az 5. számú
melléklet szerint fogadja el.
5.§.
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 6. számú melléklet szerint
fogadja el.
6.§.
Az önkormányzat által átvállalt és felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök
szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

7.§.
(1) Újszász Városi Önkormányzat 2010. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú
melléklet szerint, 3.795.680,0 eFt-ban állapítja meg.
(2) Az ingatlanok bruttó értékének vagyonkataszteri adata 4.121.457,0 eFt, amely megegyezik
a beszámolóban szereplő, számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanok bruttó érték adatával.
8.§.
(1) Az önkormányzat és intézményei módosított pénzmaradványának összegét -157.231,0 eFt
összegben, a 9., 9/a., 9/b. számú mellékletek szerint fogadja el, s egyben kijelenti, hogy az
önálló intézmények kötelesek befizetni a 9/a. és 9/b. számú mellékletek szerinti
többlettámogatást.
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9.§.
A Képviselő-testület a 2010. évi könyvvizsgálói jelentést, az önkormányzat egyszerűsített
mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradványkimutatását, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 10., 10/a., 11., 12., 12/a. 13.
számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

10.§.
Az önkormányzat 2010. évi hitelképességének vizsgálatát a 14. számú melléklet szerint
fogadja el.

11.§.
Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. számú melléklet szerint fogadja el.

12.§.
(1) A Képviselő-testület a Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási
előirányzatának teljesítését az 1/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
(2) A Képviselő-testület a Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát a 9/b.
számú melléklet szerint 2,0 eFt összegben tudomásul veszi.

13.§.
Újszász Város Önkormányzata az Ötv. 92/A.§. (2) bekezdése alapján könyvvizsgálatra
kötelezett.

14.§.
Újszász Város Önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített beszámolóját és a független
könyvvizsgálói jelentést az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet 45/B és 45/C §.
–nak megfelelően közzé kell tenni.
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15.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Ú j s z á s z, 2011. április 12.

Molnár Péter
Polgármester

Boros Péterné
Jegyző

