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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
az Áht. 118.§-a alapján bemutatandó mérlegek, kimutatások

1./ [118.§.(1) 1.] Az önkormányzat összes bevétele, kiadása, előirányzat felhasználási terve
A fenti tájékoztatási kötelezettséget a csatolt rendeletmellékletekkel, ezen belül különösen a 2. és
10. számú mellékletekkel teljesítjük.

2./ [118.§.(1) 2/a.] Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege, elkülönítetten a helyi
kisebbségi önkormányzat mérlege
A fenti mérlegeket a rendelet 2. és 3/A számú mellékletei tartalmazzák.

3./ [118.§.(1) 2/b.] Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése
évenkénti bontásban és összesítve:
A 2008. évi költségvetés összeállításakor még nem tudunk olyan feladatot meghatározni, amellyel
kapcsolatosan az önkormányzat kötelezettségvállalásából adódóan egyértelműen a költségvetési
évet túllépőelkötelezettséget tudunk kimutatni számszerűsítve.
A Képviselő-testület már régebben döntött a szennyvíztisztító rendszer, és a regionális
hulladéklerakó megépítésének szándékáról, 2006-ban pedig egy új Óvoda megvalósításáról.
A hulladéklerakó megvalósítása konzorciumi szinten történik, a szennyvíz-rendszer és óvoda építés
beruházások pedig még mindig csak előkészítés alatt állnak, illetve támogatásukra pályázatot
nyújtottunk be, de végleges programokkal még nem rendelkezünk. Ez évben keretként a pályázatok
szerinti saját forrást mutattuk ki, az igényelt támogatást pedig éven túli ráfordításként. Sikeres
pályázat esetén az időszak kiadásai a beruházás ütemezésétől függnek, és figyelembe véve a
támogatások utófinanszírozási jellegét a likviditási ütemtervet a kötelezettségvállalásoknak
megfelelően módosítani kell.
Az Ámr. 29.§ (1) bekezdése szerinti kimutatás becsatolása nem szükséges, mert a bemutatott
programokhoz még nincs megítélt európai uniós támogatás.
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1 Szennyvíztisztító rendszer
kiépítése I. forduló

112 140 16 821 95 319

2 Regionális hulladéklerakó
építése 2 802 2.000

3 Óvoda építés 225 000 25 000 200 000

4./ [118.§.(1) 2/c.[Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások:
A kimutatásban az adózásról szóló jogszabályokban, és ez alapján a helyi rendeletekben biztosított
adóelengedéseket és adókedvezményeket, mutatjuk ki. Az Ámr. 29.§. (13) bekezdésében felsorolt
egyéb jogcímeken közvetett támogatásokat nem tervezünk.

Adóelengedés, adóelengedés, egyébSor-
szám

Bevételi jogcím
megnevezése jogcíme % eFt

1. Gépjárműadó 60/1990.(IV.12.)KöHÉM
5/II. mell. 5-6-7-8 pontja

20 320

2. Gépjárműadó 60/1990.(IV.12.)KöHÉM
5/II. mell. 9-10-11-12 pontja

30 190

3. Gépjárműadó 5.§. a) pontja 100 50
5. Gépjárműadó 5.§. f) pontja 100 235
6. Iparűzési adó Foglalkoztatás bővítési támogatás

/2008-tól bevezetve, alapadat nincs/
Mindösszesen: 795


