Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
6/2009. (IV.21.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési
zárszámadásáról a következı rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése
2.§. A Képviselı-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi
költségvetés teljesítésének
- kiadási fıösszegét 244.737 eFt-ban
- bevételi fıösszegét 245.209 eFt-ban
állapítja meg.
3.§. Az önkormányzat 2008. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti
részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
Fıbb bevételi jogcímcsoportok szerint:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Mőködési bevételek
Támogatások
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Támogatásértékő bevétel
Véglegesen átvett pénzeszköz
Hitelek
Függı bevétel
Elızı évi kiegészítések, visszatérülések
Pénzforgalom nélküli bevételek

88.838 eFt
120.549 eFt
1.124 eFt
18.111 eFt
1.143 eFt
13.088 eFt
448 eFt
1 eFt
1.907 eFt

4.§. Az önkormányzat mőködési, fenntartási, kiadási elıirányzatainak teljesítését a 2. és
5.számú mellékletek tartalmazzák.
Mőködési kiadások teljesítése összesen:
182.261 eFt
ebbıl: - személyi jellegő kiadások
98.535 eFt
- munkaadókat terhelı járulékok
30.932 eFt
- dologi jellegő kiadások
52.794 eFt
A mőködési kiadáson belül a kisebbségi önkormányzat költségvetésének teljesítése
677 eFt.

5.§. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítési összege: 22.660 eFt
Ebbıl: - felújítás
2.182 eFt
- beruházás
1.372 eFt
- fejlesztési hitel törlesztése
9.293 eFt
- szennyvízhitel törlesztése
7.980 eFt
- fejlesztési hitelek kamata
649 eFt
- fejlesztési célú pénzeszközátadás
734 eFt
- törzsbetét
450 eFt
A kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
6.§. Az önkormányzat szociális kiadásának teljesített összege:
- ebbıl munkaadókat terhelı járulék

41.812 eFt
858 eFt ,

melyet a 3. számú melléklet tartalmaz.

Költségvetési létszámkeret
7.§. A képviselı-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 38 fıben hagyja jóvá.
Pénzmaradvány
8.§. A képviselı-testület a tárgyévi helyesbített pénzmaradványt -1.115 eFt-ban, módosított
pénzmaradványát 49 eFt-ban állapítja meg.
Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a 9. számú melléklet mutatja.
Egyéb rendelkezések
9.§. Az önkormányzat egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 10. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
10.§. Az önkormányzat egyszerősített mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11.§ Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban
a 14. számú melléklet mutatja be.
12.§. Az önkormányzat helyi adóbevételek elıírásának, befizetésének, hátrálékának, túlfizetésének alakulását a 13. számú melléklet mutatja be.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Varsány, 2009. április 20.

Kiss Zoltán
polgámester
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