Etyek Község Önkormányzat

Képviselő-testületének
9/2008. (IV.30.) sz. rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2007.évi
költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló zárszámadást a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
626.699 ezer Ft bevétellel,
548.010 ezer Ft kiadással

A kiadási előirányzaton belül:
- a személyi juttatásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi kiadás és egyéb folyó kiadásokat
- támogatásértékű működési kiadást
- működési célú pénzeszköz átadást
- felhalmozási célú pénzeszköz átadást
- támogatást, segélyt
- a beruházási kiadásokat
- felújítási kiadásokat
- a költségvetési létszámkeretet

237.511 e Ft-ban
73.372 e Ft-ban
170.655 e Ft-ban
2.913 e Ft-ban
14.973 e Ft-ban
9.131 e Ft-ban
24.005 e Ft-ban
9.991 e Ft-ban
5.459 e Ft-ban
103 főben

jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi
és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1/1-1/10. számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.

2. §
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 3. és a 4. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §
A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a
6. számú melléklet szerint fogadja el.
4. §
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 2. számú melléklet szerint
fogadja el.
5. §
Az önkormányzat a 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát – 12. számú melléklet – a
mérlegben szereplő adatok alapján 1 920 566 e Ft-ban állapítja meg.
6. §
Az önkormányzat 2007. évi helyesbített pénzmaradványát 78 689 e Ft összegben a 11. számú
melléklet szerint fogadja el.
7. §
Az önkormányzat 2007. évi auditált Egyszerűsített Éves Beszámolóját elfogadja.

8. §
(1) Ez a rendelet 2008. május l. napján lép hatályba.
(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 2007. évi költségvetésről szóló 1/2007.(III.07.);
valamint az azt módosító 5/2006.(IV.25.); 12/2007.(VIII.29.) rendeletek hatályukat
vesztik.
Etyek, 2008. április 18.

Juhász László
polgármester

Erki Valéria
jegyző

Z á r a d é k:
E rendeletet a mai napon kihírdettem:

Etyek, 2008. április 30.

Erki Valéria
Jegyző

