
 

 
Tengelic Községi Önkormányzat  Képviselı-testületének 7./2009 (IV.08.) számú 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2008. évi  zárszámadásáról. 
 
Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 82.§. alapján  - figyelembe véve a módosított  217/1998 (XII.30.) 
kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008.évi zárszámadásról  az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§. 
 A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. 
 

2.§. 
       (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal. 

  ) 
 

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadásai külön címet alkotnak. 
 

3.§. 
  A költségvetés  bevételei  és  kiadásai      
 

 
A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi  összesített      költségvetésének  
 
 a.)  bevételi fıösszegét     304.417 e Ft- ban 
 b.)  kiadási fıösszegét    295.972 e Ft- ban 
 c.)  költségvetési bevételek összegét  307.028 e Ft- ban 
 d.)  költségvetési kiadások összegét  279.111 e Ft- ban 
                 e.)  költségvetési többletét                                      27.917 e Ft-ban 
                 f.)  finanszírozási célú bevételét       2.375 e Ft- ban 
       ezen belül: 
          mőködési célú hitelfelvétel összegét                0 e Ft- ban 
          felhalmozási célú hitelfelvétel összegét      2.375 e Ft- ban 
 g.)  finanszírozási célú kiadását        9.912 e Ft- ban 
       ezen belül: 
    mőködési célú hiteltörlesztés összegét      9.912 e Ft- ban 
          felhalmozási célú hiteltörlesztés összegét               0 e Ft- ban 
                 állapítja meg. 
 
 
 
4.§.  Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások kiemelt 
elıirányzatonkénti  részletezését  az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
5.§. A képviselı-testület az önkormányzat mőködési, fejlesztési bevételek és kiadások 
alakulását bemutató mérlegét a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 



 

6.§.  A képviselı-testület helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és 
kiadási elıirányzatát az  4. és a 5. számú mellékletek szerint   hagyja jóvá. 
 
7.§.  A képviselı-testület a helyi önkormányzat felhalmozási célú kiadásait, felújítási és 
felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
8.§. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplı kiadásokat szakfeladatonkénti 
bontásban a 7. és 8.  számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
9.§.  Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá.  
 
 
10.§. Az önkormányzati szintő 2008. évi tényleges pénzmaradvány kimutatást a 10. sz. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 
11.§. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti 
bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 
12.§. Az önkormányzat  által adott közvetett támogatásokat ( kedvezményeket)  a 12. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 
13.§. A képviselı-testület az érték nélkül nyilvántartott eszközeirıl készült vagyonkimutatást 
a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 
14.§. A képviselı-testület  a  helyi  önkormányzat   létszámkeretét   a  14. számú melléklet  
szerint hagyja jóvá. 
 
15.§. Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 15. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 
16. §. A képviselı-testület a könyvvizsgálói jelentést, az egyszerősített mérleget, 
egyszerősített éves pénzforgalmi jelentést, egyszerősített pénzmaradvány kimutatást, 
egyszerősített eredmény kimutatást a mellékletek szerint elfogadja. 
 
 
17.§. A helyi kisebbségi önkormányzat zárszámadása a helyi kisebbségi önkormányzat 
képviselı-testületének határozata alapján épül be. 
 
 
18.§. A helyi kisebbségi önkormányzat zárszámadási határozatában foglaltakra vonatkozóan a 
helyi képviselı-testület  nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
19.§. A 27.917 e Ft költségvetési többletbıl 2008. évben 7.538 e Ft-ot hitel visszafizetésre 
fordítottunk. A fennmaradó rész a pénzmaradvány részét képezi. 
 



 

Záró  rendelkezések 
 

20.§. 
 

Ez a rendelet a  kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Tengelic, 2009. április 02. 
 
 
 
 
 
  Gáncs István sk.    Tolnai Lászlóné sk. 
   polgármester              jegyzı 
 
 
 
Záradék kihirdetve: 2009. április 8. 
 
 
        Tolnai Lászlóné 
                  jegyzı 


