
                                               Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  12/2011.(IV.30.)önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról 
 
 
 
A Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 82.§-ában biztosított jogkörében a 2010. évi költségvetési zárszámadásról a következő 
rendeletet alkotja.  

1.§ 
 

(1) Dunaföldvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően. 
 
 

2.947.007,- ezer Ft bevétellel,                                                                               
2.966.145,- ezer Ft kiadással 

 
jóváhagyja 

 
(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – 

feladatonként részletezve a 2.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
(3) Az önkormányzat önállóan működő, illetve önállóan müködő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 

bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4.,és a 
2.2., mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

 
 

2.§ 
 

(1) A felhalmozási kiadások teljesítését 918.396,- ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti 
részletezését a 3.mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

(2) A felújítási kiadások teljesítését 10.104,- Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 
3.mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 
 
 

3. § 
 

Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 15. melléklet – a mérlegben 
valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 5.101.184 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből a 
részesedések 191.551,- ezer Ft-ot képviselnek. 
 
 

4. § 
 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 2. 3. melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
 

5. § 
 

A Képviselő-testület a 2010. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés megállapításainak 
figyelembevételével 

a.) az egyszerűsített mérleget a 16. melléklet szerint fogadja el. 
b.) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 17. melléklet szerint fogadja el. 
c.) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 
d.) Az egyszerűsített eredménykimutatást a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
 

6. § 



 
A Városi Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési módosított pénzmaradvány felhasználást a 7. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi, illetve hagyja jóvá. 

 
(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, és az intézmények vezetőjét, hogy a 2010. 

évi pénzmaradvány 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 6.§. szerint gondoskodjanak. 
 

7. § 
 

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és a 
szöveges indoklással a 6. melléklet szerint fogadja el. 

(2) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét címenként a 10. melléklet szerint 
fogadja el. 

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és a szöveges indoklását a 9. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

 
8. § 

 
A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal előirányzatának teljesítését feladatonként a 8. melléklet szerint 
fogadja el. 
 

9. § 
 
A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány 
jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadásáról haladéktalanul írásban értesítse. 
 
 

10. § 
 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 
45/B. §. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.92/A.§.(1) 
bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 
 
 

11. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) E  rendelet kihirdetésével  egyidejűleg  hatályát veszti a 6/2010.(IV.30.) KT.rendelet 

 
 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Dunaföldvár, 2011.április 19. 
 
 

                                      Keresztes Lajos                        Bárdos Lászlóné dr. 
                                     Polgármester                           címzetes főjegyző 

 
Záradék:  
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került 
 
Dunaföldvár,2011.április 30.                                                                                                               

                                                                                                           Bárdos Lászlóné  dr. 
                                                                                                            címzetes  főjegyző                                             


