
   

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
11/2010. (IV.30.) számú rendelete 

 
Tata Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
Tata Város Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 82. §-a alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról a 
következı rendeletet alkotja.  
 

I. A rendelet hatálya  
 

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

II. Az Önkormányzat zárszámadása 
 

2. § 
 
(1)  Tata Város Képviselı-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 

végrehajtását 
8.132.065 E Ft összes bevétellel, ebbıl költségvetési bevétel  
 pénzmaradvánnyal     5.917.141 E Ft 
5.883.898 E Ft összes kiadással, ebbıl költségvetési kiadás  5.748.079 E Ft 
jóváhagyja. 

 
A kiadásokon belül 
- személyi juttatások 1.822.701 E Ft 
- munkaadókat terhelı járulékok  542.102 E Ft 
- dologi kiadások (hitelkamat nélkül)  1.481.715 E Ft 
- pénzeszközátadás 853.232 E Ft 
   -- mőködési célra 287.926 E Ft 
   -- felhalmozási célra 565.306 E Ft 
- elızı évi pénzmaradvány átadás 10.449 E Ft 
- önkormányzat által folyósított ellátások 146.032 E Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb juttatások 8.529 E Ft 
- beruházás 587.111 E Ft 
- felújítás 207.041 E Ft 
- hitelek és kötvény kamat 71.853 E Ft 
- kölcsönnyújtás 13.484 E Ft 
- készfizetı kezesség 3.830 E Ft 
- hiteltörlesztés 14.299 E Ft 
- kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 121.520 E Ft 
 
Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerően a rendelet 1. számú 
melléklete, a 2009. évi mőködési célú bevételek és kiadások alakulását az 1/a. sz. melléklet, a 
2009. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 1/b. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
 

A rendelet megalkotásának napja: 2010. április 28. 



   

 
(2) Az (1.) bekezdésben foglaltakból a helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. év 

teljesített bevételeit és kiadásait a 13. sz. melléklet tartalmazza. 
(3) Tata Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek költségvetési 

szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 2. és 5. sz. mellékletében 
foglaltak alapján fogadja el a Képviselı-testület. 

(4) Tata Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési kiadásait  költségvetési 
szervenként, ezen belül a személyi jellegő kiadásokat, munkaadókat terhelı 
járulékokat, a dologi jellegő kiadásokat, szociális támogatásokat, a speciális célú 
támogatásokat a 3. és 5. sz. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésének végrehajtását feladatonkénti részletezésben a 4. sz. melléklet 
szerint, a felújítási feladatok célonkénti teljesítését a 6. sz., a beruházási kiadások 
feladatonkénti teljesítését a 7. sz. melléklet, az Önkormányzat által folyósított 
ellátások alakulását a 8. sz. melléklet, a pénzeszközátadások, támogatások 
alakulását a 9. sz. melléklet, a létszám alakulását a 11. sz. melléklet szerint hagyja 
jóvá a Képviselı-testület. 

(5) Az 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §-nak megfelelıen a több éves kihatással járó 
feladatokat a 14. sz. melléklet, a közvetett támogatásokat a 17. sz. melléklet, az 
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 10/a. 
sz. melléklet, az Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását a 22. 
sz. melléklet tartalmazza. 

(6) A 18-20. számú mellékletek az 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet szerinti 
könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített beszámolót tartalmazzák. 

 
 

3. § 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi felhasználható 
pénzmaradványát a 15. sz. melléklet 1. oldala szerint 2.446.207 E Ft-tal, annak felosztását a 
15. sz. melléklet 2. oldala szerinti hagyja jóvá. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

4. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
                      
                   
 
 
 

 Michl József                                                      Dr. Horváth Tivadar 
 polgármester                                                                             jegyzı 


