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VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE  
 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2011.(IV.18.)) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról 

 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 82. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§. (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásról 
a következő rendeletet alkotja: 

 
1. § (1) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően  
  
                                               1.780.797 ezer Ft bevétellel, 
                                               2.426.696 ezer Ft kiadással 
jóváhagyja. 

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt 
kiadásokat – feladatonként részletezve a 1. függelékben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 
bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 2., 3., 4., 5., és 6.  
függelékben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

2. § (1) A felhalmozási (fejlesztési) bevételek teljesítését 460.600 ezer Ft főösszegben, 
valamint annak feladatonkénti részletezését az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

(2)A felújítási kiadások teljesítését 1.127.091 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti 
részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
3. §  Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 3/a. mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
4. §. Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi 
jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 3. 4. 5. mellékleteknek 
megfelelően fogadja el. 
 
5. §. A 2010. évi előirányzat felhasználás ütemét a 6. melléklet tartalmazza. 
 
6. §  A 2010. évi likviditási tervet a 7. melléklet tartalmazza  
 
7. §.  Az adósság állomány lejárat, eszközök, bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 8. 
melléklet tartalmazza. 
 
8. §  Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. melléklet szerint 
fogadja el. 
 
9. §  A környezetvédelmi alap 2010. évi felhasználását a 10. melléklet tartalmazza. 

 
10. §  A 2010. évi pályázati támogatás felhasználását a 11. melléklet tartalmazza. 
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11. § A több éves kihatással járó feladatainak előirányzat éves bontása a 12. melléklet 
tartalmazza. 
 
12. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályba lépéssel egyidejűleg  

- az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(III.08.) önkormányzati 
rendelet, 

- az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(III.08.) önkormányzati 
rendeletet módosító 16/2010.(VIII.08) önkormányzati rendelet,  

- az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(III.08.) önkormányzati 
rendeletet módosító 17/2010 (IX.20) önkormányzati rendelet, 

- az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(III.08.) önkormányzati 
rendeletet módosító 19/2010. (XII.06.) önkormányzati rendelet, 

- az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(III.08.) önkormányzati 
rendeletet módosító 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet 

hatályát veszti. 
 
 
Velence, 2011. április 04. 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes  dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
 
Velence, 2011. április 18. 
 
 
 dr. Papp Gyula Gábor 
 címzetes főjegyző 
 


