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Heves Megye Önkormányzatának 

 9/2010. (V. 07.) HMÖ rendelete 

a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 

2009. évi gazdálkodásáról 

 

Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. 

törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A Heves Megyei Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolóját az 

 alábbiaknak megfelelően elfogadja: 

 

- Egyszerűsített mérleget 26.414.400 ezer Ft főösszeggel az 1. sz. melléklet 

szerint, 

- Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 11.235.655 ezer Ft kiadási és 11.467.953 

ezer Ft bevételi főösszeggel a 2. sz. melléklet szerint, 

- Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 180.892 ezer Ft módosított 

pénzmaradvánnyal a 3. sz. melléklet szerint. 

 

(2) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének 

      végrehajtásáról készült beszámolót a 4. sz. melléklet alapján az alábbi fő- 

      összegek szerint hagyja jóvá: 

 

 

                         2009. évi tényleges bevétel  11.467.953 ezer Ft 

                         2009. évi tényleges kiadás   11.235.655 ezer Ft 

 

(3) A bevételek intézményenkénti részletezését az 5. sz. melléklet, további  

      részletezését a 11., 12. és 21. sz. melléklet (intézményi támogatások, átvett  

      pénzeszközök, közvetett támogatások) tartalmazza. 

 

(4) A kiadások intézményenkénti részletezését a 6. sz., további részletezését a 

      7-10. és a 13. sz. melléklet (beruházások, felújítások, EU-s támogatás- 

      sal megvalósuló programok, szervezeteknek adott támogatás, átruházott  

       hatáskörben nyújtott támogatások, Múzeumi Szervezet részletező kimu-  

       tatása) tartalmazza. 

 

(5) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. évi létszámadatait  

      a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(6) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzmaradvány  

     elszámolását 180.892 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá  

     intézményenként részletezve a 15. sz. melléklet szerint. 

 

(7) A pénzmaradvány felhasználását intézményenként a 16. sz. melléklet szerint  

      engedélyezi 157.059 ezer Ft összegben. 

 

(8) A normatív állami támogatás elszámolását a 17. sz. melléklet tartalmazza. 
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     Az önkormányzattól történő elvonás 50.050 ezer Ft. 

 

(9) A Heves Megyei Önkormányzat 2009. december 31-i hitelállományát a 

      18. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(10) A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 19. sz.  

       melléklet vagyonmérlege és a 20. sz. melléklet vagyonkimutatása szerint  

       elfogadja. 

 

2. § 

 

Módosító rendelkezések: 

 

Az Önkormányzat sporttal és ifjúsággal (továbbiakban: SR.) kapcsolatos feladatainak 

ellátásáról szóló 12/2009. (VIII. 28.) HMÖ rendelet 4. §-a, a következő (1) bekezdéssel 

egészül ki , egyúttal az (1)-(3) bekezdésekre módosul: 

 

„4. § (1) Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.§ 

(1) bekezdés a) pontja alapján kötelező feladatként gondoskodik „a megyei 

testnevelési-, sportszervezési, valamint a gyermek- és ifjúsági jogok 

érvényesítésével kapcsolatos feladatokról”, valamint ellátja a sportról szóló 2004. 

évi I. törvény 55. § (2)-(6) bekezdéseiben meghatározott és szabályozott 

feladatokat.” 

 

3. § 

 

Az SR. 7. § (1) bekezdése, valamint (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § (1) A Heves Megyei Önkormányzat évente a költségvetési rendeletében 

meghatározott támogatást biztosít a 4. § (1) bekezdésében foglalt kötelező 

sportfeladatok ellátására. 

 

7. § (4) A (3) bekezdésben biztosított összegből, a mindenkori hatályos, „az állami 

sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló” rendelet 

szerint a sportért felelős miniszter által megállapított összeg fordítható az e 

rendelet 1. számú mellékletében felsorolt működési költségre.” 

 

4. § 

 

A Heves Megyei Önkormányzat által lefolytatott helyben központosított közbeszerzésekről 

szóló 9/2009. (IV.24.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R) 1. számú mellékletének 2. és 31. 

számú pontja hatályát veszti. 

 

5. §  

 

A R. 2. számú mellékletének I.2.,  II.1., II.2., és II.3. pontjai hatályukat vesztik. 

 

6. § 

 

Záró rendelkezések: 
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(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2) A 2. §-t és 3. §-t 2010. január 1-től kell alkalmazni. 

 

 

 

             Sós Tamás                                                                    Dr. Benkár József 

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                             Heves Megye Főjegyzője 

 

 

Mellékletek letöltése 

http://www.hevesmegye.hu/tajekoztatas/besz_2009.exe

