Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2009. (III.31.) számú
RENDELETE
A helyi önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a 2008. évi költségvetési gazdálkodásról az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§
(1) A képviselő-testület a 2008.évi költségvetésének végrehajtását:
a) 81.218- ezer Ft bevétellel,
b) 73.812- ezer Ft kiadással
c) 7.406- ezer Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát az önkormányzat
hivatalánál 503- ezer Ft, míg az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél 0- ezer
Ft összegben jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület a 2008.évi költségvetésének végrehajtását az önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 2/2008. (III.25.) számú rendelet 31. számú mellékletében
meghatározott cím- és alcímrend szerinti bontásban, az egyes címek bevételeinek és
kiadásainak teljesítését, fejezetenként összesítve, figyelembe véve a kisebbségi
önkormányzatok vonatkozó határozatait az alábbiakban hagyja jóvá:
a) Települési önkormányzat:
- bevétel: 78.106- ezer Ft
- kiadás: 71.300- ezer Ft
- pénzmaradvány: 6.806- ezer Ft
aa) Községi önkormányzat:
- bevétel: 73.093- ezer Ft
- kiadás: 28.502- ezer Ft
- pénzmaradvány: 6.303- ezer Ft
ab) Polgármesteri Hivatal:
- bevétel: 4.442- ezer Ft
- kiadás: 24.868- ezer Ft
- pénzmaradvány: 503- ezer Ft
ac) Napköziotthonos Óvoda:
- bevétel: 150- ezer Ft
- kiadás: 15.612- ezer Ft
- pénzmaradvány: 0- ezer Ft
ad) Művelődési Ház és Könyvtár:
- bevétel: 421- ezer Ft
- kiadás: 2.318- ezer Ft
- pénzmaradvány: 0- ezer Ft
b) Kisebbségi önkormányzatok:
- bevétel: 3.112- ezer Ft
- kiadás: 2.512- ezer Ft
- pénzmaradvány: 600- ezer Ft
ba) Német Kisebbségi Önkormányzat:
- bevétel: 1.210- ezer Ft
- kiadás: 729- ezer Ft
- pénzmaradvány: 481- ezer Ft
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bb) Cigány Kisebbségi Önkormányzat:
- bevétel: 1.902- ezer Ft
- kiadás: 1.783- ezer Ft
- pénzmaradvány: 119- ezer Ft
2.§
A képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatainak figyelembe vételével a
2008. évi költségvetés év végi teljesítésének
(1) bevételi összegét cím- és alcímrend szerinti bontásban a jelen rendelet 13., 15., 17., 19., és
21. számú melléklet teljesítés oszlopa, míg tevékenységenkénti bontásban a jelen rendelet 14.,
16., 18., 20., 22. számú melléklet teljesítés oszlopa szerint,
(2) kiadási összegét cím- és alcímrend szerinti bontásban a jelen rendelet 3., 5., 7., 9., 11.
számú melléklet teljesítés oszlopa, míg tevékenységenkénti bontásban a jelen rendelet 4., 6.,
8., 10., 12. számú melléklet teljesítés oszlopa szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének év végi teljesítését cím- és alcímrend
szerinti bontásban, előirányzat-csoportonként mérlegszerűen a jelen rendelet 1. számú
mellékletének teljesítés oszlopai, összesített pénzforgalmi mérlegét a jelen rendelet 2. számú
mellékletének teljesítés oszlopa tartalmazza.
(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulását mérlegszerűen
a jelen rendelet 23. számú, míg tevékenységenkénti bontásban 24. számú melléklete teljesítés
oszlopai tartalmazzák.
(5) Az önkormányzat 2008. évi mérlegét a rendelet 25. számú, befektetett eszközeinek
állományát a rendelet 26. számú, míg a teljesítési adatok szöveges értékelését a rendelet 27.
számú melléklete tartalmazza.
3.§
(1) Az önkormányzat helyi adó bevételeinek felhasználását a rendelet 21. számú melléklete
tartalmazza.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy
a) a 2008. évi normatív támogatások terhére 200- ezer Ft pótigénye,
b) a 2008. évi személyi jövedelemadó különbség mérséklése terhére 43- ezer Ft pótigénye,
c) a 2008. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során az
Önkormányzatnak 0- ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
4.§
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Óbarok, 2009. 03. hó 24. nap

Borbíró Mihály
polgármester

Pölöskey Péter
jegyző

A jelen rendelet kihirdetve:
Óbarok, 2009. március hó 31. nap

Pölöskey Péter
jegyző
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