
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
5/2009.(V.7.) rendelete

Fegyvernek Önkormányzat 2008. 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 2008. évi költségvetés végrehajtását

2.086.881 eFt módosított előirányzat alapján
2.061.444 eFt bevétellel
2.003.715 eFt kiadással

26.720 eFt függő, kiegyenlítő, átfutó bevétellel
53.450 eFt függő, kiegyenlítő, átfutó kiadással
84.575 eFt záró pénzkészlettel

a 2.003.715 eFt kiadásból:

-személyi juttatás 683.643 eFt
=bér 602.147 eFt

-járulék 211.682 eFt
-dologi 653.065 eFt
-átadott pénzeszközök 17.414 eFt
-egyéb támogatás 160.551 eFt
-ellátottak pénzbeni juttatása 5.402 eFt
-felhalmozási kiadások 101.059 eFt
-hitel visszafizetés 150.776 eFt
-kölcsön folyósítás 6.374 eFt
-támogatásértékű kiadások 13.749 eFt

a rendelet 1-11.számú mellékletben foglalt részletezés szerint és 313,33 fő létszámmal
jóváhagyja.

2. §. Az önkormányzat 2008. évi mérlegét

2.153.754 eFt eszköz értékkel
2.153.754 eFt forrás értékkel

hagyja jóvá az 5.sz. melléklet szerint.

3. §.(1) A 2008. évi módosított pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4.sz. mellékletében
részletezettek szerint 63.260 eFt-ban állapítja meg, melyből a (2) bekezdésben
meghatározott összeget felhasználási kötelezettséggel biztosítja.
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Címek

I.Csorba
Mikro-
térségi

Szoc.Alap-
szolg.Kp

II.Tiszavirág
Napk.

Otthonos
Óvoda és
Bölcsöde

III.Orczy
A.Ált.Isk.és

Szakisk.

IV.Művelő-
dési Ház

és
Könyvtár

VI.Polgár-
mesteri

Hiv.+részben
önálló intézm

V.Fegyver-
nek-Örmé-
nyes Kör-
jegyzőség

Összesen

Összes
pénzmaradvány

5826 2535 9174 314 45411 0
63260

I. Feladattal
terhelt

497 2535 7183 314 34077 0
44606

-ebből tartalékba
helyezendő
pm.maradvány

0 340 0 301 1685 0 2326

II. Szabad
pénzmaradvány

5329 0 1991 0 11334 0
18654

A.) Formálisan
kötött

3858 0 1553 0 0 0
5411

B.) Tartalékba
helyezendő pm.

1471 0 438 0 11334 0 13243

Tartalékba
helyezés utáni
szabad pm.

- - - - - -
-

(2) a, Az intézmények részére az előterjesztés szerint az általuk kért feladatokra történő
felhasználási kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 44.606 eFt, mely a 8.sz.
melléklet szerinti célokra használható fel.

b, A feladattal nem terhelt szabad pénzmaradvány 18.654 eFt, melyből 5.411 eFt
formálisa kötött pénzmaradvány társulás miatt. Örményes önkormányzatnak 3.275 eFt (
Csorba Mikro.térségi Szoc.A.Kp. 1.722 eFt, Orzcy A.Á.I. 1.553 eFt), Kuncsorba
önkormányzatnak 2.136 eFt (Csorba Mikro.térségi Szoc.A.Kp) a 2008. évi működési
kiadásaik különbözeteinek rendezésére, 13.243 eFt a 2009. évi költségvetésben a tartalék
összegét növeli.

(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
2009. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

I. Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolg.Kp 6.645 eFt
II. Tiszavirág Nk.Otth.Óvoda és Bölcsöde 3.125 eFt
III. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola 9.174 eFt
V. Művelődési Ház és Könyvtár 314 eFt
VI. Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények 45.411 eFt
VII.Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 712 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.§. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 5.sz. melléklete, a főbb mutatókat a rendelet 7.sz.
melléklete tartalmazza.

6.§. A 2008. évi egyszerűsített beszámolót a rendelet 6.sz. melléklete, a több éves kihatással
járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, a hitel
állományt a 11. sz. melléklet tartalmazza.

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

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

jegyző

(Kihird.2009.V.7.)


