
 
                                    KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK  6/2010.(IV.28.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A  
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 
 
 

Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 82. §-ában  kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja. 

 
 

1. § 
 
1/  Kál Nagyközség Képviselıtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszá-    
     molót 
           97.469.000 Ft 2009. évi nyitó pénzkészlettel, 
         558.942.000 Ft mőködési bevétellel, 
                     3.214.000 Ft   felhalmozási bevétellel, 
  -  331.000 Ft függı bevétellel, 
                    623.390.000 Ft   kiadással, 
                      35.904.000 Ft   záró pénzkészlettel, 
      a kiadáson belül 
                    249.357.000 Ft  személyi jellegő kiadással, 
           59.519.000 Ft  TB járulékkal,  
                        4.955.000 Ft  munkaadói járulékkal, 
   2.827.000 Ft  egészségügyi hozzájárulással, 
      773.000 Ft  táppénz hozzájárulással, 
   2.168.000 Ft  munkaadókat terhelı egyéb járulékkal, 
                     159.688.000 Ft  dologi kiadással, 
              3.437.000 Ft  egyéb folyó kiadással, 
      935.000 Ft  támogatás értékő mőködési kiadással, 
   1.798.000 Ft  államháztartáson kívüli mőködési pénzeszközátadással, 
            96.182.000 Ft  társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatással, támogatással, 
            27.286.000 Ft  beruházási kiadással, 
            11.489.000 Ft  felújítási kiadással,  
      400.000 Ft  támogatási kölcsön megújítással, 
   2.576.000 Ft  függı kiadással 
     hagyja jóvá. 
 
2/  A bevételeket forrásonként ill. feladatonként részletezve az 1, 2, 9/1, 9/2.sz. mellékletek     
     tartalmazzák. 
 

 
2. § 

 
Az önkormányzat létszámadatát az 5.sz. melléklet tartalmazza. 
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3. § 

 
A Polgármesteri Hivatal mint önálló intézmény és a részben önálló intézmények bevételeit és 
kiadásait az 1-9-ig, 11. mellékletek tartalmazzák. 
 

 
4. § 

 
Az önkormányzat vagyon mérlegét a 6.sz. melléklet tartalmazza. 

 
 

5. § 
 
2009. évi költségvetési pénzmaradványt 52.490.000 Ft, a tárgyévi helyesbített 
pénzmaradványt 46.380.000 Ft összegben hagyja jóvá a 10. sz. melléklet szerint. 

 
 

6. § 
 
A kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetés végrehajtását 
       43.000 Ft  nyitó pénzkészlettel, 
                333.000 Ft  bevétellel, 
                236.000 Ft  kiadással, 
                140.000 Ft  záró pénzkészlettel elfogadja a 12. sz. melléklet szerint. 
A záró pénzkészlet visszautalásra került a MÁK számlájára. 
       
 

7. § 
 
A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. 
 
 

8. § 
 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a könyvtárban és a hirdetıtáblán történı kifüggesztésével 
gondoskodik. 
(A rendelet táblázatai a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 

 
 
         Tompa Vilmos sk.                                                                       Szabó Anikó sk. 
          polgármester                                                                                    jegyzı 


