VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9./2009. /IV. 24./ számú rendelete

az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. §-ban meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi zárszámadásról a következő
rendeletet alkotja.
1. §
/1/ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
1.690.412eFt bevétellel
1.406.180eFt kiadással
284.232 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2007. évről szóló zárszámadását a …./2009. számú
határozatával fogadta el, melyet e rendelet 15. sz. melléklete változatlan formában tartalmaz. E szerint a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadását
1.926 eFt bevétellel
1.531 eFt kiadással
395 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
/3/ Az önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttes zárszámadási adatai az alábbiak:
1.692.338eFt bevétellel
pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

1.407.711eFt kiadással 284.627eFt tárgyévi helyesbített

1.§
2.§
Az önkormányzat bevételei és kiadásai költségvetési mérlegét az 2. számú melléklet tartalmazza.

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi bevételeit forrásonként a 3. sz. mellékletben foglaltak
szerint hagyja jóvá.
/2/ Az önálló költségvetési szerv bevételeit forrásonként a 16. számú, a részben önálló költségvetési
szervekét pedig a 18., 20., 22., 24. számú mellékletek tartalmazzák.

4. §
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
/2/ Az önálló költségvetési szerv kiadásait kiemelt előirányzatonként a 17. számú, a részben önálló
költségvetési szervekét pedig a 19., 21., 23., 25., 26. számú mellékletek tartalmazzák.
/3/ Az önkormányzat létszámkeretét a 27. számú melléklet tartalmazza.

5. §
/1/ 2008. évi beruházási és felújítási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. és a 6. számú mellékletek
tartalmazzák. /2 A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi helyesbített pénzmaradványát 284.627 e Ft-ban hagyja
jóvá, amelyből 353 ezer forint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa. Ezen összeget
csökkenti a 2008. évi pénzmaradványt terhelő visszafizetési kötelezettség
28.152 e Ft -tal és növeli az 14.326 e Ft kiutalatlan támogatás. Az önkormányzat 2008. évi módosított
pénzmaradványa 270.801 ezer forint, amelyből 353 ezer forint a Cigány Kisebbségi Önkormányzaté.
A 270.801 ezer forint maradvány teljes egészében felhalmozási célú. A felhalmozási célú maradvány a
2008. évben elnyert, és a 2009. évben benyújtásra kerülő pályázatok saját forrását biztosítja.
/2/ Az önkormányzat 2008. évet megelőzően keletkezett pénzmaradványa 144 ezer forint, amelyből 58
ezer forint a Vámospércs Város Önkormányzaté, 86 ezer forint pedig a Cigány Kisebbségi
Önkormányzaté.

/3/ A 2008. évi pénzmaradvány kimutatását a 28. számú melléklet tartalmazza.

7. §
/1/ Az önkormányzat összevont mérlegét az egyszerűsített beszámoló tartalmazza.
/2/ Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 29, vagyonkimutatását a 30. számú mellékletek tartalmazzák.
/3/ Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit, és hitelállományának

alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza. /4/ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a
11. számú melléklet tartalmazza. /5/ A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait feladatonként a 14-es
és a 15-ös számú

mellékletek tartalmazzák. /6/ Az önkormányzat állami hozzájárulásainak alakulását a 9. számú
melléklet tartalmazza. /7/ Az önkormányzat tartalékait a 10. számú melléklet tartalmazza.

8. §
Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát
veszti az önkormányzat többször módosított 5./2008. (III. 05.) ÖR számú költségvetési rendelete.

Vámospércs, 2009. április 23.
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