
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
13/2008.(IV.30.) rendelete

Fegyvernek Önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásának
zárszámadásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-a alapján Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja:

1. §. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2007. évi költségvetés végrehajtását

1.800.839 eFt módosított előirányzat alapján
1.785.409eFt bevétellel
1.723.274 eFt kiadással

9.855 eFt függő, kiegyenlítő, átfutó bevétellel
2.353 eFt függő, kiegyenlítő, átfutó kiadással

98.198 eFt záró pénzkészlettel

1.723.274 eFt kiadásból:

-személyi juttatás 573.710 eFt
=bér 510.033 eFt

-járulék 178.178 eFt
-dologi 571.757 eFt
-átadott pénzeszközök 26.598 eFt
-egyéb támogatás 141.917 eFt
-ellátottak pénzbeni juttatása 4.731 eFt
-felhalmozási kiadások 119.708 eFt
-hitel visszafizetés 101.480 eFt
-kölcsön folyósítás 3.649 eFt
-támogatásértékű kiadások 1.546 eFt

a rendelet 1-13.sz. mellékletben foglalt részletezés szerint és 308,75 fő létszámmal
jóváhagyja.

2. §. Az önkormányzat 2007. évi mérlegét

2.117.826 eFt eszköz értékkel
2.117.826 eFt forrás értékkel

hagyja jóvá az 5.sz. melléklet szerint.

3. §.(1) A 2007. évi módosított pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4.sz. mellékletében
részletezettek szerint 63.530 eFt-ban állapítja meg, melyből a (2) bekezdésben
meghatározott összeget felhasználási kötelezettséggel biztosítja.
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- - - - - -
-

(2) a, Az intézménye részére az előterjesztés szerint az intézmények által kért célokra
történő felhasználási kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 48.461eFt, mely a 8.sz.
melléklet szerinti célokra használható fel.

b, 15.069 eFt feladattal nem terhelt szabad pénzmaradványt a 2008. évi
költségvetésben szereplő működési hitel csökkentésére, valamint Örményes
Önkormányzatnak 3.297 eFt (1.260 eFt-ot a Tiszavirág Nk.Otth.Óvoda és Bölcsöde, 2.037
eFt-ot az Orczy A.Ált.Isk.és Szakisk.) a 2007. évi működési kiadásaik és az állami
normatívák különbözeteként és 647 eFt energia támogatás maradványának (Orczy
A.Ált.Isk.és Szakisk.) és Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség működési költségeihez
Örményes Önkormányzat által folyósított hozzájárulás (306 eFt) rendezésére szükséges
fordítani, valamint az Orczy A.Ált.Isk.és Szakiskolánál 178 eFt a szakmai gyakorlat
áthúzódó maradványa.

(3) A pénzmaradvány változását illetve felhasználást a költségvetési rendelet 1.sz.
mellékletén, a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.

(4) Az intézményi befizetési kötelezettségekkel is módosítani kell az előirányzatokat, így a
2008. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

I. Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolg.Kp 6.541 eFt
II. Tiszavirág Nk.Otth.Óvoda és Bölcsöde 3.649 eFt
III. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola 20.366 eFt
V. Művelődési Ház és Könyvtár 195 eFt
VI. Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények 30.836 eFt
VII.Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 2.393 eFt
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4.§.(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.

(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza.

5.§. Immateriális javak, tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke 6.sz. melléklete, a főbb mutatókat
a rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza.

6.§. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/2007.(IV.16.) határozattal elfogadott 2007. évi
zárszámadását a rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza.

7.§. A 2007 évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a rendelet 10.sz. melléklete, a több éves
kihatással járó döntéseket a 11.sz. melléklete, a közvetett támogatásokat a 12.sz. melléklet, a
hitel állományt a 13. sz. melléklet tartalmazza.

8.§. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(: Huber Ferenc :) (: Buzás Istvánné :)
polgármester körj.feladatokat ellátó

jegyző

(Kihird. 2007.(IV.30.)


