
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2008. (III.31.) Ktr. számú zárszámadási rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, több-
ször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-a, valamint a többször módosított 217/1998.
(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a 2007. évi költségvetési gazdálkodásának vég-
rehajtásáról a következőrendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségveté-
si szerveire.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2007. évi költségvetésének teljesítése

2. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007.évi költségvetésének

bevételi főösszegét 618 619 eFt-ban
kiadási főösszegét 578 986 eFt-ban állapítja meg.

(2) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.
évi költségvetése végrehajtásáról szóló határozatát a 12. sz. melléklet szerint tudo-
másul veszi, és e rendeletébe változatlan összeggel beépíti.

3. §. Az Önkormányzat 2007. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti és kiadá-
sainak kiemelt előirányzatonkénti teljesítését – önkormányzati összevont adatokkal - az 1.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. §. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, a létszámadatok ala-
kulását címenként a 2., költségvetési szervekként a 3., alcímenként a 4. számú mellékle-
tekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §. A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. számú melléklet,
a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. számú melléklet szerint fogadja el

6. §. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási jogkörébe tartozó alcímek, feladatok teljesített
működési kiadásainak részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. §. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként és fel-
adatonként a 8. számú melléklet részletezi.

8. §. A Képviselő-testület az 1/2007.(II.28.)Ktr. számú rendelet 19.§-a alapján a 9., és 10., számú
mellékletek levezetése szerint a Polgármesteri Hivatal tárgyévi és előzőévekből származó
pénzmaradványát - figyelembe véve a CKÖ zárszámadási határozatát - 107 016 eFt-ban,
az Általános Iskola – mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv – tárgyévi és előző
évekből származó pénzmaradványát 16 470 eFt-ban állapítja meg, és felosztásukról a ll.
számú melléklet szerint rendelkezik.
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a.) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt
érintőés ahhoz kapcsolódó költségvetési támogatások elszámolását biztosítsa.

b.) A Polgármesteri Hivatalnál, illetve a gazdálkodási jogkörébe tartozó címeknél (in-
tézmények, feladatok) keletkezett maradvány tényleges felhasználásáról, feladathoz
rendeléséről a benyújtott javaslatok alapján a Képviselő-testület dönt.

c.) Az Általános Iskola pénzmaradványaként a Pejtsik hagyaték elszámolt tőke és ho-
zam maradványának összege került meghatározásra. A hagyatékozó szándékának
megfelelően ezen összeg általános működési, fenntartási célra nem, csak az oktatás
színvonalának emelésére, rekonstrukcióra használható fel. A tényleges célszerinti
felhasználásáról az intézmény javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

9. §. Az Áht 118.§.-a alapján bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat a Képviselő-testület a
13. és 14. mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

13. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát a
14. sz. mellékletekben szereplőadatok alapján 3 353 178 eFt-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

14. §. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Jegyzőgondos-
kodik.

Bodor Ferenc s.k. Biczók Mihály s.k.
polgármester jegyző


