Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
7/2008.(V.1.) rendelete
a 2007. évi költségvetés zárszámadásáról és
a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII.tv. 82. §-a, valamint az önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § d) pontja alapján Kenderes Város Önkormányzata
2007. évi költségvetésének zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbi
rendeletet alkotja.

1. § (1) Kenderes Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót az 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen
1 328 066,-ezer Ft bevétellel
1 339 295,-ezer Ft kiadással
jóváhagyja.
(2)

Kenderes Város Önkormányzat kiemelt kiadásai elıirányzatainak teljesítése.
- személyi juttatás
552.954 ezer Ft
- munkaadókat terhelı járulékok
174.634 ezer Ft
- dologi kiadás
344.424 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása
8.768 ezer Ft
- támogatások
209.130 ezer Ft
- felhalmozási kiadás
49.385 ezer Ft
összegben fogadja el.

(3)

A létszámkeret felhasználását 274 fıben fogadja el az önkormányzat.

(4)

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételi elıirányzatának
teljesítését a 2. és 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja.

(5)

Az önállóan gazdálkodó intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, a részben önállóan gazdálkodó intézmények és a belsı kezeléső
szakfeladatokon történı kiadásainak és bevételeinek teljesítését a 9. és a 9/a számú
mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

2. § (1)Kenderes Város Önkormányzata 2007. évi mőködési célú bevételeinek és kiadásainak
teljesítését és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 10.
melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények fejlesztési kiadásait a 6. és a 7.
melléklet szerint fogadja el.

-2(2)

Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 9/b.
számú melléklete szerint fogadja el az önkormányzat.

(3)

A helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítését
858 ezer Ft bevétellel
851 ezer Ft kiadással
a 12. számú mellékletben részletezettek alapján jóváhagyja.

(4)

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek és a Polgármesteri Hivatal
felújítási kiadásainak teljesítését, valamint célonkénti részletezését a 6. számú
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(5)

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek és a Polgármesteri Hivatal
felhalmozási kiadásainak teljesítését, valamint célonkénti részletezését a 7. számú
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. § (1)Az önkormányzat 2007. évi december 31-i állapot szerint vagyonát a 14. számú
mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.940.724 ezer Ft-ban állapítja meg,
melybıl a saját tıke 2.756.486 ezer Ft.
(2)

A Képviselı-testület az ingatlan vagyon bruttó összegét 2.956.491 e Ft-ban állapítja
meg a 15. számú melléklet (Kataszteri napló) részletezése szerint a 2007. december
31-i állapotnak megfelelıen.

4. § (1)Az önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi felülvizsgált tartalékát
(pénzmaradványát) -27.777,- ezer Ft összegben jóváhagyja. Szabad pénzmaradvánnyal
az önkormányzat nem rendelkezik. Kenderes Város Önkormányzata az önállóan
gazdálkodó
intézmények
2007.december
31-i
költségvetési
tartalékát
(pénzmaradványát) az alábbiak szerint jóváhagyja:
- Polgármesteri Hivatal:
-45 512,- ezer Ft;
- Városi Vízmő:
1 028,- ezer Ft;
- Általános Iskola:
-738,- ezer Ft;
- Kenderesi Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium:
17 445,- ezer Ft.
(2)

A Képviselı-testület a 2007.évi kiutalatlan intézményi támogatást a Kenderesi
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium részére 5.365,- ezer Ft összegben
jóváhagyja. A Kenderesi Általános Iskola 2007.évi – 10.647,- ezer Ft összegő
intézményi többlet támogatását visszavonja.

(3)

A Képviselı-testület a Kenderesi Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium részére
önkormányzati többlet támogatásként 4 871,- ezer Ft-ot biztosít 2008.évre az
intézmény 2007.évi normatívájára alapozva.

-35. §

A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıket, hogy a 4.§-ban szereplı
pénzmaradványokat építsék be költségvetésükbe és a pénzmaradványt érintı
elıirányzat módosításokat a soron következı képviselı-testületi ülésen terjesszék elı.

6.§ (1) A Képviselı-testület elfogadja a könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgálói
záradékot.
(2)

A Képviselı-testület jóváhagyja az auditált egyszerősített
könyvvizsgálói jelentés 1, 2, 3, és 4.számú mellékletei szerint.

beszámolót

a

(3)

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete elrendeli az egyszerősített
beszámoló közzétételét a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben.

7. § (1) E rendelet 2008. május 1.-én lép hatályba.
(2)

Ezzel egyidejőleg hatályát veszti Kenderes Város Önkormányzatának 2007. évi
költségvetését megállapító többször módosított 3/2007.(II.23.) számú rendelete.

Kenderes, 2008. április 23.

/:Bogdán Péter:/
polgármester

/:Pádár Lászlóné:/
jegyzı

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetıtábláján 2008. …………… hó …... napján.

Pádár Lászlóné
jegyzı

