
12/2010. (04.30.) önkormányzati rendelet 

Az Önkormányzat 2009. év költségvetési gazdálkodásának, 
zárszámadásának elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás 

elszámolásáról  

A Közgyűlés az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés a és b pontjában, az  Államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. a Helyi 
Önkormányzatokról szóló Törvény 1. § (6) b pontjában megfogalmazott kötelezettsége 
alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat 2009. év 
költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami 
hozzájárulás elszámolásáról következő rendeletet alkotja. 

1. §  

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló, 
többször módosított 6/2009. (02.13.)  Kgy. rendelet végrehajtását 
a.) 16.917.243 eFt, azaz Tizenhatmilliárd-kilenszáztizenhétmillió-

kettőszáznegvanhárommezer 00/100 forint bevétellel, 
b.) 16.750.517 eFt, azaz Tizenhatmillárd-hetesszázötvenmillió-ötszáztizenhétezer 00/100  

forint kiadással 
a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja. 

Bevételek 

2. § 

Az 1. §. szerinti bevétel forrásonkénti meghatározását önkormányzati szinten az 1. számú 
melléklet, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények 
tekintetében pedig a 2/6. és 3. számú mellékletek tartalmazzák. 

3. §. 

(1) Az önkormányzat intézményi működési bevétele 1.160.628 eFt. 
(2) Az önkormányzat sajátos működési bevétele 4.081.378 eFt. 
(3) Az önkormányzat költségvetési támogatása 3.584.420 eFt. 
(4) Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétele 191.141 eFt. 
(5) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből 
származó bevétele 2.879.545 eFt. 
(6) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből 
származó bevétele 726.248 eFt. 
(7) Az önkormányzat támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó 
bevétele 675.179 eFt. 
(8) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának igénybevételéből származó bevétel 
1.200.304 eFt. 



(9) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények előző évi kiutalatlan  
– tárgyévben átadott –  intézményi támogatása 92.996 eFt. 
(10) Az önkormányzat folyószámla-, illetve működési célú hitel igénybevételéből származó 
bevétele 2.409.659 eFt. 
 (11) Az önkormányzat  függő, átfutó bevételeinek  forgalma  -84.255 eFt. 

Kiadások 

4. §. 

Az 1. §. szerinti kiadás jogcímenkénti meghatározását önkormányzati szinten  az 1. számú 
melléklet, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények 
tekintetében pedig a 2/6. és 3. számú mellékletek tartalmazzák. 

5. §. 

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai 3.899.419 eFt. 
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 1.168.269 eFt. 
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 5.119.037 eFt. 
(4) Az önkormányzat beruházási kiadásai 2.132.445 eFt. 
(5) Az önkormányzat felújítási kiadásai 242.339 eFt. 
(6) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 
 571.684 eFt. 
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai 
463.774 eFt. 
(8) Az önkormányzat társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 556.714 eFt. 
(9) Az önkormányzat támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 
319.782 eFt. 
(10) A pénzmaradványt terhelő elvonás 69.894 eFt. 
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 335.935 eFt. 
(12) Az önkormányzat működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 1.914.255 eFt. 
(13) Az önkormányzat függő, átfutó kiadásainak forgalma -43.030 eFt. 

6. § 

(1) A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények bevétele és kiadása  
2.944.568 eFt, melynek részletezését a 2/6. számú melléklet tartalmazza. 
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 3.295.452 eFt, kiadása 
3.537.161 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 
(3) A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutatva a 4. 
számú melléklet tartalmazza. 
(4) Az 5. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat működési és felhalmozási 
bevételeinek, illetve kiadásainak mérlegszerű bemutatását.  
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók vonatkozásában a 6. számú 
melléklet tartalmazza. 
(6) A foglalkoztatottak létszámát – intézményekre lebontva – a 7. számú melléklet 
tartalmazza. 



(7) Az Önkormányzat hitel és kamatfizetési kötelezettségeit 2026-ig a 8. számú melléklet 
tartalmazza. 
(8) Az Önkormányzat 2010-2011-re áthúzódó kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. 

7. §  
 

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2009. évben megillető állami támogatás 
elszámolását a 10. számú melléklet mutatja.  Az önkormányzatot tényleges mutatószámai 
alapján megillető  
 - feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás 2.382.274 eFt, 
 - normatív módon elosztott kötött felhasználású normatív támogatás 813.381 eFt, 
 - központosított előirányzat 335.640 eFt, 
- SZJA bevétel 1.602.687 eFt, 
 (2) A Közgyűlés a normatív költségvetési hozzájárulás elszámolását a 10. sz. melléklet 
szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot 55.309 eFt fizetési kötelezettség 
terheli az állami költségvetés felé. 

Vegyes és záró rendelkezések 

8. § 

(1) A Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82. §-a értelmében 
jelen rendelet  
 11. számú mellékletével  az önkormányzat könyvviteli mérlegét, 

 12. számú mellékletével az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását, 
13. számú mellékletével  az önkormányzat eredmény-kimutatását, 

 14. számú mellékletével az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját, 
15. számú mellékletével az önkormányzat vagyonkimutatását hagyja jóvá. 

9. § 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 




















































































































