Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2010.(IV.29.) rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban foglalt kötelezettsége alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §.
(1) A képviselő-testület a 218/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben foglaltak
szerint a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 1.178.804 ezer
Ft bevétellel és 1.056.220 ezer Ft kiadással az 1/A. és 1/B. számú mellékletben
foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények
kiadásait feladatonként a bevételeket forrásonként részletezve a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
2. §.
(1) A fejlesztési és beruházási kiadások teljesítését 72.070 ezer Ft összegben,
valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak
szerint elfogadja.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 89.045 ezer Ft összegben,
valamint annak célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak
szerint elfogadja.
3. §.
Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4/a, b. számú
melléklet szerint állapítja meg.

4. §.
Az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok 2009. évi működési és
felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegeit az 5/a, b, a 6/a, b, és a 7/a, b.
mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.
5. §
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2009. évi
pénzmaradványát 123.843 ezer Ft-tal jóváhagyja, ebből 3.450 ezer Ft-ot
tartalékba helyez, felhasználásáról később dönt, 120.393 ezer Ft már szerepel a
2010. évi költségvetési rendeletben.
A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 8.240 ezer Ft. Szabad pénzmaradvány
115.603 ezer Ft.
6. §.
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV. törvény 92/A. §-a alapján összeállított és könyvvizsgáló által
felülvizsgált és záradékolt egyszerűsített beszámolót (egyszerűsített mérleg,
pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás) a 8-10 sz. melléklet szerint
hagyja jóvá. Az egyszerűsített beszámoló közzétételéről és az ÁSZ határidőre
történő tájékoztatásáról a jegyző gondoskodik.

7. §.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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