
 
 
 

Kisbér Város Képviselő-testülete 
7/2010. (IV. 26.) számú zárszámadási rendelete 

a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
 
 
 
Kisbér Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. 
§-a értelmében az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról a következő rendeletet 
(zárszámadási rendelet) alkotja: 
 

1. §. 
Kisbér Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót a 2., 2/a., 2/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően 
 
 
  2.268.924.000.- Ft bevétellel, 
 
ezen belül: 1.813.737.000.- Ft működési bevétellel, 
ebből: pénzforgalmi bevétel: 1.816.462.000.- Ft 
 működési célú pénzmaradvány ig. 
           vétel (pénzforgalom nélküli bevétel): 0.- Ft 
 finanszírozási bevétel: 0.- Ft 
ebből: rövid lej. likvid hitel felvétellel: 0.- Ft 
 kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: -4.509.000.- Ft 
 
ezen belül: 455.187.000.- Ft felhalmozási bevétellel, 
ebből: pénzforgalmi bevétel: 155.745.000.- Ft 
 felhalm. célú pénzmaradvány ig. 
           vétel (pénzforgalom nélküli bevétel): 299.442.000.- Ft 
 finanszírozási bevétel: 0.- Ft 
ebből: hosszú lejáratú hitel felv.: 0.- Ft 
  
 
  1.948.333.000.-Ft kiadással, 
 
ezen belül: 1.662.775.000.- Ft működési kiadással, 
ebből: pénzforgalmi kiadás: 1.671.380.000.- Ft 
 pénzforgalom nélküli kiadás 0.- Ft 
 finanszírozási kiadás: -8.605.000.- Ft 
ebből: rövid lejáratú hiteltörlesztés: 10.000.000.- Ft 
 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás: -18.605.000.-Ft 
 
ezen belül: 285.558.000.- Ft felhalmozási kiadással, 
ebből: pénzforgalmi kiadás: 284.678.000.- Ft 
 pénzforgalom nélküli kiadás 0.- Ft 
 finanszírozási kiadás: 880.000.- Ft 
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 hosszú lejáratú hiteltörlesztés: 880.000.- Ft 
 
a bevételek és kiadások összegében a halmozódás kiküszöbölése érdekében nem szereplő 
8.988.000.- Ft intézményfinanszírozással 
 
hagyja jóvá. 
 
 

2. §. 
 
A felújítási feladatok teljesítését 74.746.000.- Ft-ban, a beruházási kiadások teljesítését 
95.017.000.- Ft-ban, a támogatás értékű felhalmozási kiadások összegét 48.605.000.- Ft-ban, 
a kölcsöntörlesztés összegét 6.783.000.- Ft-ban, a hosszú lejáratú hiteltörlesztés teljesítését 
880.000.- Ft-ban, a felhalmozási célú kamatkiadások összegét pedig 59.527.000.-Ft-ban 
fogadja el a 7. számú melléklet szerinti részleteszében. 
 
 

3. §. 
 

1.) Az önkormányzat 2009. december 31.-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegének 
főösszegét az 1. és 1/a. számú mellékletek szerinti részletezésben 5.893.117.000.- Ft-
ban állapítja meg. 

2.) Az önkormányzat ingatlanvagyonának bruttóértékét és összetételét a 10. számú 
melléklet szerinti részletezésben 5.411.065.000.- Ft-ban állapítja meg. 

 
 

4. §. 
 

1.) Kisbér Város Önkormányzata előző években képződött tartalékának összegét 
210.000.000.- Ft-ban, a 2009. évi helyesbített pénzmaradványát a 8. lés 8/a. számú 
mellékletek szerinti részletezésnek megfelelően 304.771.000.- Ft-ban hagyja jóvá. A 
helyesbített pénzmaradvány összegét a normatív állami hozzájárulások és az SZJA 
kiegészítés elszámolásához kapcsolódóan 1.688.000.- Ft befizetési kötelezettség 
terheli, és 1.420.000.- Ft kiutalatlan támogatás növeli. Az önkormányzat 
(költségvetési) módosított pénzmaradványának összege 304.443.000.- Ft. 

2.) Az önkormányzat helyesbített pénzmaradványának Polgármesteri Hivatal és 
Batthyány Kázmér Szakkórház (önállóan gazdálkodó intézmények) közti megoszlását 
a 8/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
  
A Batthyány Kázmér Szakkórház helyesbített pénzmaradványát a Képviselő-testület 
nem vonja el, az intézmények rendelkezésére bocsátja azzal, hogy az összeg terhére a 
2009. évi állami hozzájárulások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési 
kötelezettséget (95.000.- Ft) a fenntartóval szemben rendezni szükséges. A kórházi 
dolgozók részére (engedélyezett álláshelyek alapján) nettó 3.000 Ft/hó összegű 
cafetéria juttatás fedezetét a szabad pénzmaradvány terhére biztosítani szükséges. Az 
intézmény szabad pénzmaradványa terhére tartós kötelezettséget nem vállalhat, 
továbbá pénzmaradványa terhére biztosítani szükséges a kórházi fejlesztési pályázat 
saját forrásának összegét. 
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A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványából a befizetési kötelezettség teljesítése után 
fennmaradó módosított pénzmaradványa 256.306.000.- Ft. Az előző években 
képződött tartalék összege pedig 210.000.000.- Ft. 

 
 

5. §. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak 
intézményenkénti összetételét és alakulását a 3. 4. 4/a. 5. 6. 6/a. mellékletek szerinti, a 
foglalkoztatottak létszámának összetételét és alakulását a 9. számú melléklet szerinti, a 
kötelezettségek és kötelezettségvállalások alakulását a 11/a. 11/b. és 11/c számú melléklete 
szerinti részletezésben, a 2009. évben biztosított kedvezmények bemutatást a 12. melléklet 
szerint, az egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgáló által záradékolt mellékletek szerint 
hagyja jóvá. 
 
 
 

6.§. 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s 2010. december 31.-én hatályát veszti. 
 
 
 
Kisbér, 2010. április 26.   . 
 
 
 
 
  Dr. Udvardi Erzsébet sk Dr. Dörnyei Vendel sk 
  polgármester jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetés napja: 2010. április 26.  
 
 
 
 Dr. Dörnyei Vendel sk 
 jegyző 
 
 
 

 
 
 


