Örvényes Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2009. (IV.21.)
Zárszámadási rendelete
a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Kihirdetve: 2009. április 14.

Németh Tünde
körjegyző

Örvényes község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi
költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Örvényes község Önkormányzatára.

2. §
(1) Örvényes község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót az 1- 9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően
60 571 ezer forint realizált bevétellel
36 215 ezer forint tényleges kiadással
27 402 ezer forint nyitó pénzkészlettel
24 417 ezer forint záró pénzkészlettel
3 fő zárólétszámmal
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti
megoszlását a rendelet 1. és 2. számú melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

3. §
(1) Az önkormányzat 2008. évi működési célú bevételeinek Áht. szerinti kimutatása az
alábbi:
adatok ezer forintban
Működési kiadások
21 993
Személyi juttatások
6 426
Munkaadót terhelő járulékok
1 614
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
9 733
Támogatásértékű működési kiadás
2 953
Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre
803
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások
464
Műk.célú támogatási kölcsön nyújt.háztartásoknak
0

4. §
Az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 532 038 eFt
összegben a 9. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

5. §
Az Önkormányzat 2008. évi beruházási kiadásinak teljesítését 672 eFt összegben 4. sz.
melléklet szerinti részletezésben, felújítási kiadásainak teljesítését 0 eFt összegben a 3. számú
melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

6. §
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési pénzmaradványát a 6. számú mellékletnek
megfelelően 23 105 eFt összegben jóváhagyja.

7. §
A normatív és kötött felhasználású állami hozzájárulás mutatószámok és feladatmutatók
szerinti elszámolását a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a megbízott jegyző az SZMSZ
szerint gondoskodik.
Örvényes, 2009. április 14.

Huszár Zoltán
polgármester

Németh Tünde
körjegyző

