
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2010.(IV.22.)

ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

a 2009. évi zárszámadásról

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2009. évi zárszámadást megtárgyalta, és az 
alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Szerencs Város Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának 2009. 
évi zárszámadását:

3.313.519 eFt költségvetési bevétellel
3.324.809 eFt költségvetési kiadással

állapítja meg.

A 2009. évi bevételeket és kiadásokat – mérlegszerűen - az 1. számú melléklet 
tartalmazza.

2. §

(1) Az 1. §-ban rögzített költségvetési bevételen felül 217.141 eFt hitel
felvételére került sor.

(2) Az 1. §-ban rögzített költségvetési kiadáson felül 127.569 eFt
hiteltörlesztésre került sor.

3. §

A 2009. évi bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti összegeit – 
mérlegszerűen – az 1. számú melléklet tartalmazza.  

4. §

A 2009. évi bevételek alakulását a 2. számú és a 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., 2/e., 2/f.,
2/g., 2/h., 2/i., 2/j., 2/k., 2/m., 2/n. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §

A 2009. évi kiadásokat a 3. számú, az intézményenkénti kiadásokat a 3/a.
számú, a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásait a 3/b. számú
mellékletek tartalmazzák.



6. §

A beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A felújítási előirányzat célonkénti részletezését az 5. számú melléklet 
tartalmazza.

8. §

A szociális kiadásokat a 6. számú melléklet, az önkormányzat intézményeinek
létszámát a 7. számú melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételeket és 
kiadások mérlegét a 8. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalnál tervezett
működési bevételeket  a 9. számú melléklet, az önkormányzat hitelállományát a 
10. számú melléklet, a pénzforgalom alakulását a 11. számú melléklet, a
közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet, a város vagyonmérlegét a 13.
számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) A támogatásokat a 15. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 16. számú
melléklet tartalmazza.

11. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szerencs, 2010. április 22.

Dr. Gadóczi Bertalan sk. Rónavölgyi Endréné sk.
      jegyző       polgármester 


