Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének
4/2008. (IV.30.) számú rendelete
az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Csemı Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVII. törvény 82. §-a a költségvetés tervezésének, az önkormányzatok
gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérıl szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet
alapján a 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal
Ladányi Mihály Általános Iskola
Napközi otthonos Óvoda
b.) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
Közmővelıdési és Iskolai Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet
alkotnak.

II.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetésének teljesítése
3. § A képviselı-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi fıösszegét 758.298 ezer forintban,
b) kiadási fıösszegét 722.917 ezer forintban állapítja meg,

ezen belül
- a felhalmozási célú bevételt

269.975 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást

266.206 e Ft-ban

- a mőködési célú bevétel összegét

488.323 e Ft-ban

- a mőködési célú kiadás összegét

456.711 e Ft-ban
állapítja meg.

III.
A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat 2007. évi teljesített mőködési és felhalmozási bevételeit forrásonként -és
címenként - az 1. számú melléklet tartalmazza.

IV.
A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított elıirányzat szerinti mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselıtestület a következık szerint hagyja jóvá:

Megnevezés

eredeti

módosított

teljesített

e Ft

e Ft

e Ft

____________________________________________________________________________
- személyi jellegő kiadások:

235.770

242.473

236.062

- munkaadókat terhelı járulékok:

73.399

76.335

72.566

- dologi jellegő kiadások:

87.783

89.569

86.252

- mőködési célú pénzeszköz átadás:

6.020

- ellátottak juttatásai:

4.897

8.050
11.909

8.051
11.619

- támogatások:

32.700

40.541

- pénzforgalom nélküli kiadások:

85.747

150.759

- kiegyenlítı,függı átfutó kiadás:

40.514

1.647

(2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és
módosított elıirányzat szerinti - mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 2. számú
melléklet szerint állapítja meg.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a 3. számú melléklet
tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat a 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát az auditált
egyszerősített mérlegbeszámoló adatai alapján 3.129.371 e Ft összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselıtestület az önkormányzat 2007. évi létszámkeretét 96 fıben hagyta jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2007. évi létszámkeretét a képviselı-testület
az óvodánál 24 fıben, iskolánál 39 fıben, a Polgármesteri Hivatalnál 33, összesen 96
fıben hagyta jóvá.
VI.
A pénzmaradvány
9. § (1) Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerit
felülvizsgált pénzmaradványa: 151.730 e Ft-ban kerül jóváhagyásra. Ebbıl a Polgármesteri
Hivatal pénzmaradványa: 151.561 e Ft, a Ladányi Mihály Általános Iskola pénzmaradványa: 169 e Ft, a Napközi otthonos Óvoda pénzmaradványa: 0 e Ft.

(2) A pénzmaradványának teljes összegét a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az
önkormányzat tartalékba helyezni rendeli, az iskolánál keletkezett – 169 e Ft pénzmaradványt a
Önkormányzati Kiskincstár létrehozása okozza.

VII.
Egyéb rendelkezések
10. § Az önkormányzat képviselıtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal,
hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását az 5. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
VIII.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
Csemı, 2008. április 23.
Bartha Alajosné
polgármester

Dr. Lakos Roland
jegyzı

A rendelet kihirdetve:
Csemı, 2008. április 30.
Dr. Lakos Roland
jegyzı

