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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. § (1) bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról 

szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében és 82.§-ában 

kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, 

valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. 

2.§

1.) A Képviselő-testület a helyi és a cigány kisebbségi  önkormányzat 2008.évi összesített 

zárszámadása 

 a.) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 3.238.789 ezer forintban,

 b.) kiadási főösszegének módosított előirányzatát  3.238.789 ezer forintban,

 c.) bevételi főösszegének teljesítését 2.326.179 ezer forintban,

 d.) kiadási főösszegének teljesítését  2.042.294 ezer forintban 

 állapítja meg az 1.sz.mellékletnek megfelelően.

2.)A helyi önkormányzat képviselő testülete a helyi önkormányzat 2008.évi 

zárszámadása 

 a.) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 3.238.234 ezer forintban,

 b.) kiadási főösszegének módosított előirányzatát  3.238.234 ezer forintban,

 c.) bevételi főösszegének teljesítését 2.325.624 ezer forintban,

 d.) kiadási főösszegének teljesítését  2.040.974 ezer forintban 

 állapítja meg a 2.és 3. sz.mellékletnek megfelelően.

3.) A cigány kisebbségi önkormányzat 2008.évi zárszámadása

a.) bevételi főösszegének módosított előirányzata 555 ezer forint,

b.) kiadási főösszegének módosított előirányzata  555 ezer forint,

c.) bevételi főösszegének teljesítése 555 ezer forint,



d.) kiadási főösszegének teljesítése  555 ezer forint. 

4.) A helyi önkormányzat képviselő testülete a helyi önkormányzat módosított 

pénzmaradványát -a 11.sz.melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően-    

      250.237 ezer Ft összegben  hagyja jóvá.

3.§

A képviselő-testület  az  Önkormányzat  beruházási  és  felújítási  kiadásait a  6.  számú 

melléklet szerint jóváhagyja.

4.§

A működési bevételek és kiadások valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 

mérlegét  a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

5.§

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti kiadásai előirányzatának teljesítését a 4. 

számú melléklet szerint fogadja el.

6.§

Az Önkormányzat 2008.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. számú melléklet 

szerint, a 2008.évi egyszerűsített mérlegben szereplő adatok alapján

7 041 002 ezer Ft-ban

állapítja meg.

7.§

1.) A képviselő-testület – a 8. számú mellékletben intézményenkénti –a 2008.évi 

pénzmaradvány felhasználását engedélyezi.

2.) Az önkormányzat címzetes főjegyzője és az intézmények vezetői a pénzmaradványnak 

2009.évi költségvetési előirányzatban történő átvezetéséről és a módosításról 

gondoskodni kötelesek.

8.§

A  képviselő-testület  az  egyszerűsített  pénzforgalmi  jelentést a  12.  számú,  míg  az 

egyszerűsített eredmény kimutatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  

9.§

A cigány kisebbségi önkormányzat zárszámadását elfogadó határozatát a 18.számú 

melléklet tartalmazza.
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10.§

 A képviselő-testület a  társadalom és szociálpolitikai kiadásokat és pénzeszköz 

átadásokat az 5.és 5./a számú melléklet szerint elfogadja

11.§

A képviselő-testület az intézmények 2008. évi pénzellátását a 7. számú melléklet szerint 

jóváhagyja.

12.§

A képviselő-testület az immateriális javak és tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott, 

koncesszióba  adott,  vagyonkezelésbe  vett  eszközök állományának  alakulását  a  14. 

számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

A képviselő-testület az  adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást a 

15. számú melléklet szerint fogadja el.

14.§.

A  képviselő-testület  az  önkormányzat  több  éves  kihatással  járó  feladatait éves 

bontásban a 16. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

15.§

A  képviselő-testület  a  2008.  évi  létszámadatokat  intézményenként,  a  17.  számú 

melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§

Az önkormányzat címzetes főjegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a 

pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézmények vezetőit – a rendelet kihirdetését 

követő 15 napon belül – értesíti.

17.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a címzetes főjegyző 

gondoskodik.

Macsári József Dr. Oláh Ernő

  polgármester                címzetes főjegyző

3


