Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2009. (IV. 29.) Kt.
rendelete
RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

A Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 82 §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
2008. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1§
A rendelet hatálya a Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára és fenntartásában működő költségvetési szervére,
intézményére terjed ki.
2§
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének végrehajtását az 1. számú mellékletben
foglaltaknak megfelelően
479.268 e Ft költségvetési bevétellel
457.195 e Ft költségvetési kiadással
a 2008. évi helyesbített pénzmaradványt 25.693 e Ft-tal
a 2008. évi módosított pénzmaradványt 29.830 e Ft-tal
elfogadja.
3§
A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi teljesítését forrásonkénti részletezésben a
2. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
4§

(1) A 2 §-ban írt kiadási főösszegen belül a költségvetési szervek szakfeladatonkénti teljesítését a 3. számú
melléklet szerint elfogadja.
(2)

A 3. számú mellékletben az önkormányzat teljesített kiadásaiból:









működési, fenntartási célú kiadás
személyi juttatás
TB járulék
egészségügyi hozzájárulás
munkaadói járulék
táppénz hozzájár.
dologi kiadás

368.390 e Ft
175.544 e Ft
45.578 e Ft
1.820 e Ft
4.523 e Ft
59 e Ft
140.866 e Ft

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásának teljesülését 15.603 e Ft-al, a fejlesztési célú
pénzeszköz átadás teljesítését 3.894 e Ft-tal fogadja el, melynek
tartalmazza.

részletezését a 4. számú melléklet

(4) A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a 2008. évi felhalmozási kiadások teljesítését a 5. számú
mellékletben foglaltak szerint 57.077 e Ft-al elfogadja.

(5) A 2008. évi normatív hozzájárulás elszámolása során az önkormányzat 4.137 e Ft összegű támogatást kap
a központi költségvetésből.
5§
(1) A Képviselő-testület az általános tartalék felhasználását tudomásul veszi.
Az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítások keretében történt tételes
számadás.

(2) A Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat és intézménye 2008. évi költségvetésének jóváhagyott
pénzmaradványa 29.830 e Ft, mely összegből 25.000 e Ft-ot a 2009. évi költségvetésben a kiadások
finanszírozására használ fel, a további 4.830 e Ft-ot tartalékba helyezi.

(3) A nagyközség adósságállományát a 6. számú melléklet tartalmazza, az önkormányzat 2008. évi közvetett
támogatásait a 7.sz. melléklet mutatja be.
6§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített tartalmú
éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást a 8. számú mellékletben
foglaltak szerint elfogadja és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.
(2) Az önkormányzat 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8/1 számú mellékletben részletezett
mérlegadatok alapján 2.447.372 e Ft-ban tudomásul veszi, a vagyonkimutatást (bruttó értéken) a 9.sz.
melléklet tartalmazza.
(3) A kiegészítő 10. számú mellékleteket a képviselő-testület tudomásul veszi.

(4) A 2008. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről és az Állami
Számvevőszék részére történő megküldéséről a polgármester 2009. június 30-ig gondoskodik.
Záró rendelkezések
7§
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.13.) Kt. rendelete, és az azt módosító 7/2007 (IV.4.) Kt; a 9/2007.
(VI.26.).) Kt; a 11/2007 (IX.12.) Kt; a 13/2007. (XI.28.) Kt. és a 2/2008. (II.13.) Kt rendelete.
Jogharmonizációs záradék
8§
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Révfülöp, 2009. április 27.
(: Miklós Tamás :)
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja:
2009. április 29.

(: Hamarné Szöllősy Emília :)
jegyző

Hamarné Szöllősy Emília
Jegyző

