
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
11/2008. (IV.17.) számú rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselõ-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi
költségvetési zárszámadásáról a következõ rendeletet alkotja.

1. §
(1) Az önkormányzat képviselõtestülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást

793.889 E Ft bevétellel
767.326 E Ft kiadással
20.721 E Ft

-1.117 E Ft

19.929 E Ft

helyesbített
pénzmaradvány
elvonás és 325 E Ft
többlet támogatás
figyelembevételével
módosított
pénzmaradvány

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerûen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati
szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelõen fogadja el.

(3) A mûködési bevételek és kiadások, valamint a tõkejellegû bevételek és kiadások
mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerûen bemutatott kiadásait, bevételeit az
3/a.,mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2. §
A Képviselõ-testület az Önkormányzat 2007. évi zárszámadását részletesen a következõk
szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal kiadási elõirányzatának teljesítését feladatonként a 6. számú
melléklet szerint.

(3) A többéves kihatással járó döntésekbõl származó kötelezettségek célonkénti és
címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök
szerint a 8. számú melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet
szerint.

(7) A céljellegû támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
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(8) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesítését a 13/1,
13/1.a.,.13/1b.,13/1/c, 13/1/d, 13/2., 13/3., 13/4, 13/6. számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelõen hagyja jóvá.

(9) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási elõirányzatainak
teljesítését a 13/5. számú mellékletekben foglaltaknak szerint.

(10) A képviselõtestület az önkormányzat 2007. évi egyszerûsített mérlegét, egyszerûsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az
egyszerûsített eredmény-kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., számú mellékletekben foglaltak
szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselõ-testület a költségvetési szervek módosított pénzmaradványát 19.929 e Ft,
melybõl felhalmozási pénzmaradvány 19.908 e Ft, mûködési pénzmaradvány 21 e Ft és
annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelõen hagyja jóvá, illetve
engedélyezi.

(12) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 16/b.
számú mellékletben foglaltak szerint 1.081.485 .E Ft-ban állapítja meg.

(13) Az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a.,
17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg.

(14) A képviselõ-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18-as mellékletben
szereplõ adatok alapján hagyja jóvá.

3. §
(1) A képviselõ-testület utasítja az önkormányzat jegyzõjét, hogy a pénzmaradványt érintõ

fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzõje és a költségvetési szervek vezetõi a pénzmaradványnak a
2008. évi elõirányzatokon történõ átvezetésérõl gondoskodni kötelesek.

4. §
A képviselõtestület utasítja az önkormányzat jegyzõjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegérõl, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetõit a rendelet kihirdetését követõ 15 napon belül írásban értesítse.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Papp Anna Farkas Pál jegyzõ távollétében
Polgármester

Burkovics Róbert
aljegyzõ

Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.16.§.(2.) bekezdése alapján a
rendelet kihirdetésre került.
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