BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
9/2011. (IV.29.) önkormányzat rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról
Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat – és
hatásköreirõl szóló 1991. évi XX.törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 1. §. (6)
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró
könyvvizsgáló és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 92. § (13)
bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a
következõket rendeli el:
1. §
(1) A képviselõ-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
1 030 461 E Ft Költségvetési bevétellel
955 283 E Ft Költségvetési kiadással
95 280 E Ft pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken belül 103 E Ft likvidhitel
felvételével fogadja el.
(3) Az önkormányzat mérlegszerûen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelõen fogadja el.
(4) A mûködési célú bevételek és kiadások, valamint a tõkejellegû bevételek és kiadások
mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.
(5) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerûen bemutatott kiadásait, bevételeit az
3/a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
2. §
A képviselõ-testület az Önkormányzat 2010. évi zárszámadását részletesen a következõk
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(2) A polgármesteri hivatal kiadási elõirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú
melléklet szerint.
(3) A többéves kihatással járó döntésekbõl származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti
alakulását a 7. számú melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint
a 8. számú melléklet szerint.
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(5) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint.
(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
(8) Az EU-s és hazai támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a
12/1-9. számú melléklet szerint.
(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan mûködõ és gazdálkodó,
illetve önállóan mûködõ költségvetési szervek bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesítését
a 13/1, 13/1.a.-13/1.e., 13/2.a., 13/2.b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelõen hagyja
jóvá.
(10) A cigány kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesítését a
13/3.a számú mellékletben foglaltaknak szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselõ-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerûsített mérlegét, egyszerûsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerûsített
vállalkozási maradvány kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., számú mellékletekben foglaltak szerint
hagyja jóvá.
(12) A képviselõ-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a
15. számú mellékletnek megfelelõen hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(13) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 16/b. számú
mellékletben foglaltak szerint 1.661.350 E Ft-ban állapítja meg.
(14) Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.
17/c, sz. melléklet szerint állapítja meg.
(15) A képviselõ-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. számú mellékletben
szereplõ adatok alapján hagyja jóvá.
3. §
Ez a rendelet a 2011. április 30-án lép hatályba.
Borsodnádasd, 2011. április 28.

Kormos Krisztián
Polgármester

Burkovics Róbert
jegyzõ

Záradék:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a rendelet
kihirdetésre került.
Borsodnádasd, 2011. április 29.
Burkovics Róbert
Jegyzõ
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