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Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2008. (IV.15.) önkormányzati rendelete
Rezi Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
(zárszámadás)
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Önkormányzat

2007.

évi

1. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi
bevételét
kiadását
pénzmaradványát

211789,- eFt-ban
173430,- eFt-ban
29772,- eFt-ban

állapítja meg, és hagyja jóvá az 1-10. számú mellékletekben foglalt részletezéssel, amely
mellékletek részét képezik jelen rendeletnek.
2. §
Az Önkormányzat gazdálkodási igazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el az
igazgatási tevékenység szakfeladaton, valamint a hozzátartozó egyéb szakfeladatokon.
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak teljesülését 94483,- eFt-ban határozza meg a
Képviselő testület.
Ebből: - személyi juttatás
25995,- eFt
- munkaadókat terhelő járulékok
7818,- eFt
- dologi kiadás
32404,- eFt
- támogatások
17720,- eFt
- pénzeszközátadások
10386,- eFt
- átmeneti segély kölcsön
160,- eFt
(2) A Képviselő-testület a részben önállóan gazdálkodó Laky Demeter Általános Iskola
költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Bevétel: - saját intézményi bevél
- önkormányzati támogatás
- normatív állami támogatás
Összesen:

2231,- eFt
23122,- eFt
18905,- eFt
44258,- eFt

Kiadás: - személyi juttatás
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadás
- pénzeszközátadás
Összesen:

27289,- eFt
8477,- eFt
8392,- eFt
100,- eFt
44258,- eFt
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(3) A részben önállóan gazdálkodó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési beszámolóját a
Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Bevétel: - saját intézményi bevétel
- önkormányzati támogatás
- normatív állami hozzájárulás
Összesen:

596,- eFt
8455,- eFt
5155,- eFt
14206,- eFt

Kiadás: - személyi juttatás
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadás
Összesen:

8557,- eFt
2671,- eFt
2978,- eFt
14206,- eFt

(4) A részben önállóan gazdálkodó Alapszolgáltatási Központ Rezi költségvetését a
Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Bevétel: - saját intézményi bevétel
- önkormányzati támogatás
- normatív állami hozzájárulás
Összesen:

8959,- eFt
383,- eFt
12059,- eFt
21401,- eFt

Kiadás: - személyi juttatás
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadás
- pénzeszközátadás
Összesen:

6619,- eFt
2050,- eFt
12644,- eFt
88,- eFt
21401,- eFt
3. §

(1) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési pénzmaradványát 29.772,- eFt összegben
hagyja jóvá – melyből 29.772,- eFt felhalmozási jellegű pénzmaradvány.
(2) A polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi
működési pénzmaradványát a 7. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek
megfelelően hagyja jóvá. Az intézményeknél mutatkozó pénzmaradvány elvonásra kerül. Az
intézményeknek saját bevételükből pénzmaradványa nem keletkezett.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pénzmaradvány
(1), (2) bekezdésben meghatározott felhasználásával kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg.
4. §
(1) A Képviselő-testület jelen rendelettel jóváhagyólag tudomásul veszi a módosított
előirányzatokat és teljesítéseket.
(2) A Képviselő-testület megerősíti a jelen rendeletben szereplő mérlegadatokat és a benne
szereplő vagyonváltozást.
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5. §
(1) E rendelet 2008. április 15. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti
végrehajtására tekintettel az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.(V.30.),
12/2007.(IX.30.), 15/2007.(XII.01.) rendeletekkel módosított 3/2007. (II.27.) önkormányzati
rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Rezi, 2008. április 14.

Cserép Gábor sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Rezi, 2008. április 15.
Papp Lászlóné sk.
jegyző

Papp Lászlóné sk.
jegyző

