Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011. (V.02.) rendelete
Tata Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 82. §-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés a) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre, a helyi kisebbségi
önkormányzatokra és a Polgármesteri Hivatalra.
2. Az Önkormányzat zárszámadása

2. § (1)

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének végrehajtását
7 476 830 E Ft összes bevétellel, ebből költségvetési bevétel
5 038 192 E Ft

6 590 407 E Ft összes kiadással, ebből költségvetési kiadás
jóváhagyja.
A kiadásokon belül
személyi juttatások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások (hitelkamat nélkül)
pénzeszközátadás
működési célra
felhalmozási célra
előző évi pénzmaradvány átadás
önkormányzat által folyósított ellátások
ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb juttatások
beruházás
felújítás
Hitel-és kötvény kamatok
kölcsönnyújtás
készfizető kezesség
hiteltörlesztés
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

6 583 667 E Ft

1 859 757 E Ft
483 371 E Ft
1 582 650 E Ft
610 256 E Ft
321 645 E Ft
288 611 E Ft
7 383 E Ft
179 010 E Ft
9 180 E Ft
1 580 262 E Ft
176 722 E Ft
45 505 E Ft
46 083 E Ft
3 488 E Ft
11 776 E Ft
-5 036 E Ft

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, a
2010. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását az 1/a. melléklet, a 2010. évi
fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 1/b. melléklete tartalmazza.
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(2) Az (1.) bekezdésben foglaltakból a helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. év
teljesített bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
(3) Tata Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek
és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 2. és 5. mellékletében foglaltak
alapján fogadja el a Képviselő-testület.
(4) Tata Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési kiadásait költségvetési
szervenként, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, munkaadókat terhelő
járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, szociális támogatásokat, a speciális célú
támogatásokat a 3. és 5. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal
költségvetésének végrehajtását feladatonkénti részletezésben a 4. melléklet szerint,
a felújítási feladatok célonkénti teljesítését a 6. melléklet, a beruházási kiadások
feladatonkénti teljesítését a 7. melléklet, az Önkormányzat által folyósított
ellátások alakulását a 8. melléklet, a pénzeszközátadások, támogatások alakulását a
9. melléklet, Tata Város Polgármesteri Hivatal támogatás értékű bevételeinek és az
államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeinek alakulását a 10. melléklet, a
létszám alakulását a 11. melléklet, a kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló
fejlesztési források felhasználásának alakulását a 12. melléklet, a normatív állami
hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett SZJA jogcímeinek és összegeinek
alakulását a 16. melléklet, az önkormányzati intézmények 2010. évi pénzügyi
ellátottságát és Tata Város Polgármesteri Hivatalának folyamatban levő
pályázatairól szóló tájékoztatást a 24. melléklet, Tata Város Önkormányzatának
2010. évi. Összevont vagyonmérlegét részletes ingatlanleltárral a 26. melléklet
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(5) Az 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §-nak megfelelően a több éves kihatással járó
feladatokat a 14. melléklet, a közvetett támogatásokat a 17. melléklet, az Európai
Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 10/a.
melléklet, az Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását a 23.
melléklet tartalmazza.
(6) A 18-21. számú mellékletek az 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet szerinti
könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített beszámolót tartalmazzák.
(7) A 2010. december 31-én folyamatban lévő peres ügyekről szóló tájékoztatást a 25.
melléklet tartalmazza.

3. § Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi felhasználható
pénzmaradványát a 15. melléklet 1. oldala szerint 926 042 E Ft-tal, annak felosztását a 15.
melléklet 2. oldala szerinti hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Michl József
polgármester

Dr. Horváth Tivadar
jegyző
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