ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. április 24- i ülésére
Tárgy: Rendelettervezet az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról (zárszámadás)
Tisztelt Képviselő-testület!
Nyergesújfalu város 2007. évi költségvetését a Képviselő-testület az 1/2007. (II.01.) számú rendeletével fogadta
el, majd az év során bekövetkezett - előre nem tervezett, eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági
események, testületi döntések eredményeképpen többször került sor a rendelet módosítására.
A 2007. évi módosított költségvetési rendeletünk főösszege 2 128 958 ezer forint. A város költségvetési
rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervünket
2 049 930 ezer forint összegben, 96,29 %-ban, a kiadási előirányzatainkat 1 985 375 ezer forint összegben
93,26 %-ban teljesítettük. Az önkormányzat bevételeit az I. mellékletben, a 2007. évi pénzügyi mérleget a II.
mellékletben foglaltuk össze.
VAGYON
Az önkormányzatunk 2007. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonát a XIII. melléklet részletezi. A
melléklet alapján megállapítható, hogy a vagyon – eszközök és források összesített adatát tekintve – 1 318 878
ezer forinttal nőtt (129,20 %) a 2006. évi záró állományhoz képest. A mérleg összehasonlításul tartalmazza az
eszköz és forrás féleségek változását %-ban meghatározva.
A zárszámadáshoz kapcsolódóan a Képviselő-testület részére el kell készíteni a vagyonkimutatást, mely a
vagyonra vonatkozóan részletesebb információt biztosít. Az elkészítendő vagyonkimutatás tartalmát az
önkormányzat vagyonáról szóló 28/2007.(XII.10.) számú rendeletében határozta meg a Képviselő-testület. Ezen
kötelezettségünknek az 1. és a 2. számú tájékoztató táblázattal teszünk eleget.
ESZKÖZÖK
A/ Befektetett eszközök
A befektetett eszközök változása + 1 142 383 ezer forint (127,85 %).
a.) Az immateriális javak 210 ezer forint csökkenése a 2007. évi vásárlások és az éves elszámolt
értékcsökkenés egyenlegének eredménye.
b.) A tárgyi eszközök körében 1 140 411 ezer forint növekedés következett be a 2007. évben megvalósult
és aktivált beruházásaink, valamint a még folyamatban lévő beruházásaink eredményeképpen.
Legnagyobb tételt képviselő növekedés a HOLCIM Hungária ZRt-vel kötött megállapodásnak
megfelelően térítésmentes földterület átvétel. Ebből fakadóan - az Ipari Park területe - 884 millió
forinttal gyarapodott az önkormányzat vagyona.
c.) A befektetett pénzügyi eszközök változása - 5 942 ezer forint. A csökkenés okai:
-

-

A gazdasági társaságba bevitt vagyonértékek között 3 000 ezer forint a Nyergesújfalui
Ingatlanfejlesztő Kft-be apportált törzstőke. A vagyonértéket a Kft. jelenlegi helyzetét
tekintve, továbbá a jegyzett tőkére és a törzstőkére vonatkozóan kapott ügyvezetői
információkra alapozva 100 % értékvesztéssel számoltuk el. A Distherm Kft. esetében 50 %-os
értékvesztéssel számoltunk, a társaság által szolgáltatott adatok alapján.
Az adott kölcsönök állományának csökkenése 561 ezer forint. Ez a dolgozóknak adott
kölcsönök, a lakásépítésre- és vásárlásra adott kölcsönök, valamint az egyéb felhalmozási célra
adott kölcsönök - közműfejlesztés - állományának változását mutatja.

d.) Az üzemeltetésre átadott eszközök állományának változása + 8 124 ezer forint. A családi házas
lakótelkek területén megvalósított vízi-közmű beruházás Hétforrás Kft. részére történő átadása jelenik
meg a növekedésben.

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
……………/2008.(………….) számú rendelete
az önkormányzat 2007.évi zárszámadásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007.évi költségvetési
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az I.,II. mellékletekben foglaltaknak megfelelően :
2 049 930 ezer forint bevétellel
1 985 375 ezer forint kiadással
174 992 ezer forint pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az II. mellékletben foglaltaknak
megfelelően fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a III. melléklet, beruházási kiadásait a
IV. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
(1) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak teljesítését az V. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesítését a VI. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az VII.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A működési bevételek és kiadások , valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a
VIII. melléklet szerint fogadja el.
(5) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007. , 2008. , 2009. évi alakulását a
IX. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az önkormányzat címrendjében található teljesítéseket a X. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a XI. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a XII. melléklet szerint hagyja
jóvá.
4. §
Az önkormányzat 2007.december 31-ei állapot szerinti vagyonát - XIII. melléklet – a
mérlegben szereplő adatok alapján 5 834 829 ezer forintban állapítja meg.
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5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2007.évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a
XIV. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a XV.mellékletnek megfelelően engedélyezi.
(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési
kötelezettségek teljesítését biztosítsa , illetve kísérje figyelemmel.
(4) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2008.évi előirányzatokon történő átvezetéséről
gondoskodni köteles.
(5) A kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait a XVI. melléklet szerint fogadja el.
(a) A XVI/A. számú melléklet tartalmazza Nyergesújfalu Cigány Kisebbségi Önkormányzata által
a 2007. évi zárszámadásáról elfogadott 3/2008. (II.12.) számú határozatát.
(b) A XVI/B. számú melléklet tartalmazza Nyergesújfalu Német Kisebbségi Önkormányzata által a
2007. évi zárszámadásáról elfogadott 8/2008. (IV.07.) számú határozatát.
(c) A XVI/C. számú melléklet tartalmazza Nyergesújfalu Ruszin Kisebbségi Önkormányzata által
a 2007. évi zárszámadásáról elfogadott 13/2008. (II.25.) számú határozatát.
(6) Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségeit a XVII. mellékletben foglaltaknak megfelelően
állapítja meg.
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2009. december 31-én hatályát veszti.
(2) Nyergesújfalu Város Képviselő-testületének a 2007. évi önkormányzati költségvetésről és a
költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 5/2007.(II.21.) rendelete, valamint az azt
módosító 16/2007.(IV.2.) számú rendelete, a 18/2007. (VII.1.) számú rendelete, a
19/2007.(VIII.31.) számú rendelete, a 23/2007. (IX.28.) számú rendelete, a 24/2007. (X.31.)
számú rendelete, a 30/2007. (XII.14.) számú rendelete és a 10/2008. (IV.01.) számú rendelete
2008. december 31-én hatályát veszti.
Adolf Józsefné
jegyző

Miskolczi József
polgármester
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B) Forgóeszközök
A forgóeszközök állományának változása + 176 495 ezer forint (142,57 %).
A készletek változása - 158 ezer forint (itt jelenítjük meg a Tűzoltóságnál található hajtóanyag készletet).
Követelés állományunk változása - 104 798 ezer forint. Követeléseinket a következő jogcímeken tartjuk nyilván:
helyiségek bérleti díj bevétele, közterület foglalási díj, egyéb kiszámlázott tételek, közműfejlesztési
hozzájárulásból adódó befizetések, adósok, adott kölcsönök állományának a tárgyévet követő esedékes részlete,
intézményi térítési díj hátralék. A követeléseknél a 46 910 ezer forintból 35 091 ezer forint az 1 éven túli
vevőkövetelés, melynél 50 %-os, 17 546 ezer forint összegű értékvesztést számoltunk el.
Az adósok állománya az analitikus nyilvántartás szerint 31 568 ezer forint, melyből 14 466 ezer forintot
számoltunk el értékvesztésként.
Az értékpapírok záró állományának változása + 62 802 ezer forint, melyen belül a következő OTP OPTIMA
Pénzpiaci alap Befektetési Jegyben lévő befektetéseink szerepelnek (az összegek az értékpapír vásárláskori
értékét mutatják, nem tartalmazzák a befektetés óta elért árfolyamnyereséget):
ezer forint
38 730
Szeméttelepi elkülönített számlán lévő pénzeszközből vásárolt értékpapír
„Városi Kulturális Napok” rendezvény pénzmaradványából vásárolt értékpapír
1 277
53 897
Kábeltelevíziós hálózat értékesítésének bevételéből vásárolt értékpapír
143 000
Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből vásárolt értékpapír
Értékpapír számlán elhelyezett VIVENDI Rt. részvényünk
1
Összes értékpapír
236 905
A pénzeszközök változása + 118 011 ezer forint. A pénzeszközök mérlegsor a pénztár, valamint a költségvetési
elszámolási számla és alszámlái 2007. december 31-i állományát tartalmazza.
Az aktív pénzügyi elszámolások állományának növekedése 100 638 ezer forint. Az aktív pénzügyi elszámolások
függő kiadásként az Európai Uniós projekthez (S-modell) kapcsolódó átmeneti önkormányzati saját forrásból
biztosított pénzeszközátadást tartalmazzák, az egyéb személyi jellegű kifizetések pedig, mint átfutó és
kiegyenlítő kiadások jelennek meg. Az aktív függő elszámolásaink között jelenik meg a HOLCIM Hungária
ZRt-vel aláírt megállapodásban rögzített letétként kezelendő 90 000 ezer forint.
FORRÁSOK
A saját tőke változása + 1 136 731 ezer forint. Az állományváltozást az év során a tőkeváltozásokkal szemben
lekönyvelt eszköz- és forrásváltozások okozták.
A tartalék 163 342 ezer forint, 124 361 ezer forinttal nőtt a 2006. évihez képest.
A tartalék képződésének levezetését, a pénzmaradvány kimutatást a rendelet-tervezet XV. melléklete
tartalmazza.
Hosszú lejáratú kötelezettségként a mérleg nem tartalmaz adatot.
Rövid lejáratú kötelezettségeink záró állománya 180 588 ezer forint, mely 36 531 ezer forinttal alacsonyabb az
előző év záró állományához képest. Ebből a tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség 101 107 ezer
forint (35 672 ezer forint az állománycsökkenés a 2006. december 31-i állapothoz képest). A záró állományban
szereplő legjelentősebb szállítói tartozás a Vadkörtefa utca útépítéséhez, a Bajóti út melletti családi házas terület
útépítéséhez, valamint közvilágítás kiépítéséhez kapcsolódik.
Jelen beszámoló elkészítésének időpontjáig a záró állományban kimutatott szállítói számlák közül 9 053 ezer
forint nem került kiegyenlítésre. Ezek garanciára visszatartott összegek, melyek a vállalkozói szerződésekben
maghatározott idő elteltével, műszaki problémamentesség esetén kifizetésre kerülnek.
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományánál 859 ezer forintos csökkenés következett be az előző év
záró állományához viszonyítva. Ezen belül az alábbi kötelezettségeket tartjuk nyilván:
ezer forint
Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség
39 586
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség
11 313
Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség, túlfizetés
(lakásértékesítés, helyi támogatás, lakbérbevétel, bérleti díjak, egyéb kiszáml.)
28 582
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen
79 481
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Az iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség a 2008. május 31-ig esedékes 2007. évre vonatkozó adóbevallások
feldolgozását követően kerül adóként előírásra.
Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások változása + 94 317 ezer forint. Ezen belül mutatjuk ki a 2006. évben
pénzügyileg realizálódott, de 2007. évet érintő állami támogatás nettó finanszírozását. Itt tartjuk még nyilván a
helyiségek bérbeadásához és egyéb beruházásokhoz, értékesítéshez kapcsolódó letéteket, biztosítékokat.
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolásként jelenik meg a HOLCIM Hungária ZRt-vel kötött
megállapodásba foglalt 90 000 ezer forint letét összege.
A vagyon változásának összefoglalása (ezer forint)
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Eszközök összesen

+ 1 142 383 Saját tőke
+ 176 495 Tartalékok
Kötelezettségek
+ 1 318 878 Források összesen

+ 1 136 731
+ 124 361
+ 57 786
+ 1 318 878

BEVÉTELEK
Az I. melléklet a bevételeink alakulását részletesen mutatja be.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
A működési bevételek között az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos működési
bevételei szerepelnek.
1. Intézményi működési bevételek
Az intézményi tevékenységek bevételei a módosított előirányzathoz képest 94,00 %-ban valósultak meg (191
282 ezer forint). A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei 103,18 %-ban ( 26 140 ezer
forint ), a Polgármesteri Hivatal működési bevételei 92,69 %-ban ( 165 142 ezer forint) teljesültek.
Az önkormányzat működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek:
Megnevezés
Intézményi ellátási díjak
Alkalmazottak térítése
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés
Egyéb sajátos bevétel, kártalanítás
Térségi Közösségi Ház különféle egyéb bevétele
Helyiségek bérleti díj bevétele
Közterület, garázs, kert területi díj
Továbbszámlázások bevételei
Egyéb bevételek
Helyi támogatás
Karácsonyi díszkivilágítás támogatása
Esküvői, névadói bevétel
Okmányiroda bevételei
Kamatbevétel
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja és működési
kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA
Intézményi működési bevételek összesen

ezer forint
15 797
1 153
808
6 250
10
17 727
2 504
28 276
12 774
590
1 492
146
1 627
5 000

%
106,61
109,42

162,09
83,33

97 128
191 282

81,24
94,00

100,00
102,65
100,16
847,34
40,99

A működési bevételek között megjelenő 808 ezer forintos kártérítés az ingatlanjainkban bekövetkezett
káreseményekhez kapcsolódó biztosító által történő kifizetések (betöréshez, viharkárhoz, villámcsapás okozta
kárhoz, üvegkárhoz kapcsolódó kártérítések).
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A Lernics Kft. részére 2003-ben értékesített földterülethez kapcsolódóan a Képviselő-testület döntésének és a
felek megállapodásának megfelelően a társaság akkori tulajdonosai kártalanítás címén vállaltak fizetési
kötelezettséget bruttó 15 000 ezer forint összegben. A megállapodásban rögzített összeg 50 %-a teljesült 2006ban, a fennmaradó 50 %, 6 250 ezer forint 2007-ben realizálódott.
A működési bevételek között 25 000 ezer forint bevételi előirányzattal számoltunk az eredeti költségvetési
rendeletünkben (teljesítésként a továbbszámlázások bevételei között jelenik meg). Ezen belül terveztük meg a
HOLCIM Hungária ZRt-vel kötött együttműködési megállapodásban szereplő 100 000 ezer forint nettó összegű
támogatásból 2007-ben befolyt 16 667 ezer forintot (83 333 ezer forint pénzügyi teljesítése 2006-ban
megtörtént), valamint a Magyar Toyo Seat Kft. részére gázszolgáltatásról kiállított számla nettó összegét. Az
előirányzata az egyéb bevételek között szerepel a forgalom pedig a továbbszámlázások bevételinél, emiatt
alacsonyabb az egyéb bevételek teljesítése.
Egyéb bevételeink a következő címeken származtak: tálalófenntartás (gyermekétkeztetést ellátó társaság felé
kiszámlázott bevétel), Rákóczi utca útépítés, Nyergesújfalu – Tát kerékpárút építés pályázati dokumentációjának
kiváltása. 2006. évben - a Képviselő-testület határozatának alapján - egyéb bevételként számoltunk el 3 500 ezer
forintot a 18 lakásos családi házas telekértékesítés peresített összegéből a korábbi tulajdonossal bíróság előtt
kötött egyezség alapján. 2007-ben ezen a címen még 1 438 ezer forintot kapott önkormányzatunk. Egyéb
bevételek közül meg kiemelést érdemel az Ipari Park területéből történő töltőföld értékesítésének 1 201 ezer
forintos összege.
A kamatbevételként elszámolt 5 000 ezer forint a szabad pénzeszközeink befektetéséből származó
árfolyamnyereség, valamint az elszámolási számlán és alszámláin lévő pénzeszközök negyedéves banki zárlat
során elszámolt jóváírások.

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Az önkormányzat sajátos működési bevételei a módosított előirányzathoz képest 104,57 %-ra teljesültek
(904 924 ezer forint).
Helyi adóbevételeink és a kivetett pótlékok, bírságok, díjak részletesen az alábbiak szerint alakultak:
Megnevezés
Építményadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Helyi adók összesen
Pótlékok, bírságok
Helyszíni és szabálysértési bírságok bevételei
Környezetvédelmi bírság
Építésügyi bírság
Tűzvédelmi bírság
Talajterhelési díj

ezer forint
121 091
8 998
288 046
418 135
6 420
700
666
79
300
701

%
98,06
98,39
113,70
108,33
177,74

A helyi adók, pótlékok, bírságok, egyéb önkormányzati sajátos bevételek vonatkozásában 31 568 ezer forint –
értékvesztés nélküli, bruttó - a 2007. december 31-én fennálló hátralék állomány, melyből 8 336 ezer forint a
gépjárműadó, 16 299 ezer forint a helyi adók és 6 933 ezer forint pótlékból, bírságból fennálló hátralék. A
hátralékok csökkentése érdekében éltünk a rendelkezésünkre álló lehetőségekkel (fizetési felszólítás, azonnali
beszedési megbízás, jövedelemből történő letiltás, vállalkozói igazolvány visszavonatása, kompenzáció).
A helyi iparűzési adó 2004. és 2005. évi ellenőrzése során megállapított adóhiány jogszerűségét illetően két
gazdasági társaság élt jogorvoslati lehetőségével. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság felé benyújtott
keresetlevelet a Bíróság elutasította, ezt követően az adóalany a kérésének megfelelő ütemezésben, 12 havi
részletekben eleget tett fizetési kötelezettségének (2007. július 01-én járt le a részletfizetés). Ugyanezen
adóalany a fent említett keresetlevelével egy időben a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságához nyújtott be
keresetlevelet. A Legfelsőbb Bíróság 2006. december 14-én kelt végzésével a per tárgyalását felfüggesztette az
Európai Közösségek Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásának jogerős befejezéséig. Másik adóalany esetében
a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 2006. március 22-én kelt ítéletében a Komárom-Esztergom Megyei
Bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és adóhatóságunkat új eljárás lefolytatására kötelezte. Az új eljárást
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lefolytattuk. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2007. november 20. napján kelt ítéletében jogszerűnek
ítélet meg önkormányzatunk követelését, melynek alapján 29 627 ezer forint adóhiány, pótlék és bírság
megfizetésére kötelezte a felperest.
A gépjárműadó teljesítése 105,49 % (49 938 ezer forint).
Az egyéb sajátos bevételen belül került elszámolásra az önkormányzati tulajdonú lakások és a szociális
bérlakások után fizetett lakbérbevétel, melynek teljesítése 109,59 % (8 220 ezer forint).
Átengedett központi adók
Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó bevétel teljesítése 100,00 %-os,
(419 907 ezer forint). Az állami hozzájárulásokról való lemondás lehetőségével éltünk 2007. júliusában, amikor
a 2006 évi iparűzési adóbevallások feldolgozását követően módosítottuk a jövedelemkülönbség mérsékléséül
szolgáló becsült iparűzési adóalapot és ezzel együtt 15 553 ezer forinttal kértük az adóerőképesség csökkentését.
Az átengedett központi adók között szerepel a jövedelemkülönbség mérséklés címén elszámolható bevétel,
melynek módosított összege önkormányzatunk esetében 2007-ben 48 027 ezer forint volt. Ennek a bevételnek a
nagyságát a számított adóerőképesség határozza meg, melynek alapja a 2006. évre benyújtott iparűzési
adóbevallásokban szereplő adóalap. A 2007. évi államháztartási információszolgáltatásnak része a települési
önkormányzatok 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása. Az elszámolásunk
eredményeképpen önkormányzatunkat 1789 780.- forint illeti még meg.
II. TÁMOGATÁSOK
Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése 100,00 % (338 886 ezer forint).
A normatív, a normatív kötött felhasználású támogatások, a központosított támogatások, a helyi önkormányzatok
fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása, a vis maior tartalék és az egyéb központi támogatás teljesítése a
költségvetési törvényben meghatározott normatíváknak, támogatásoknak megfelelő szerkezetben és pénzügyi
ütemezésben jóváírásra került.
A normatív állami hozzájárulás összege 280 988 ezer forint. Ezen belül az alábbi címeken kaptunk
támogatást: település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok, közösségi közlekedési feladatok, okmányirodák
működése és gyámügyi igazgatási feladatok, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok, pénzbeli szociális
juttatások, lakáshoz jutás feladatai, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, közoktatási alap
hozzájárulások: óvodai nevelés, iskolai oktatás, közoktatási kiegészítő hozzájárulások: sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, korai fejlesztés, gondozás, fejlesztő felkészítés, általános iskolai napközi
foglalkozás, különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása, nem magyar nyelven folyó nevelés és
oktatás, hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez, óvodába, iskolába bejáró gyermekek,
tanulók ellátása, intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, gyermek és
ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások: óvodában, iskolában szervezett étkeztetés,
tanulók tankönyvellátásának támogatása, helyi közművelődési feladatok.
A normatív állami hozzájárulás éves elszámolása során került kimutatásra, hogy a 2007. évben ténylegesen
igénybe vett támogatás 9 883 534 forinttal alacsonyabb, mint az önkormányzat jogos támogatásainak összege.
Visszafizetési kötelezettségünk, illetve pótlólagos igényünk alakulásáról nyújt az alábbi táblázat tájékoztatót:
Jogcím megnevezése
Óvodai nevelés alap hozzájárulás 8 hó
Iskolai oktatás 1-4. évfolyamon alap hozzájárulás 8 hó
Iskolai oktatás 5-8. évfolyamon alap hozzájárulás 8 hó
Óvodai nevelés alap hozzájárulás 4 hó, 8 óra 1. évben
Óvodai nevelés alap hozzájárulás 4 hó, 8 óra 2-3. évben
Iskolai oktatás 1. évfolyamon alap hozzájárulás 4 hó
Iskolai oktatás 2-3. évfolyamon alap hozzájárulás 4 hó
Iskolai oktatás 5. évfolyamon alap hozzájárulás 4 hó
Iskolai oktatás 6. évfolyamon alap hozzájárulás 4 hó
Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon alap hozzájárulás 4 hó

Mutatószám
(fő)
3
1
1
1
52

Visszafizetési
kötelezettség (Ft )

-9
-2
12
1
- 27

Pótlólagos
igény (Ft)
398 000
136 000
141 334
85 000
4 165 000
- 425 000
- 170 000
680 000
85 000
- 1 955 000
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Általános iskolai napközi foglalkozás 12 hó
Általános iskolai iskola otthonos oktatás 1-4.
évfolyamon 4 hó
Különleges, Integrációs felkészítés 8 hó
Nem magyar nyelven folyó oktatás 4 hó
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások
igénybevételéhez 8 hó
Óvodába bejáró gyermekek nevelése 8 hó
Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek
támogatása 4 hó
Intézményi társulás általános iskolájába járó 1-4.
évfolyamos tanulók támogatása 8 hó
Intézményi társulás általános iskolájába járó 5-8.
évfolyamos tanulók támogatása 8 hó
Intézményi társulás általános iskolájába járó 1-4.
évfolyamos tanulók támogatása 4 hó
Intézményi társulás általános iskolájába járó 5-8.
évfolyamos tanulók támogatása 4 hó
Gyógypedagógiai oktatás 5-8. évfolyamos 4 hó
Gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamos 4 hó
Gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamos 4 hó
Gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamos 4 hó
Gyógypedagógiai oktatás 5-8. évfolyamos 4 hó
Gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamos 4 hó
Gyógypedagógiai oktatás 5-8. évfolyamos 4 hó
Óvodában, iskolában szervezett 50 %-os kedvezményes
étkeztetés (fogyatékos gyermekek részére)
Óvodában, iskolában szervezett 50 %-os kedvezményes
étkeztetés (három vagy több gyermekes kedvezmény)
Iskolában szervezett 50 %-os kedvezményes étkeztetés
5. évfolyamtól (rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők)
Ingyenes étkezés óvodában (rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők)
Általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz
Tartósan beteg tanulók ingyenes tankönyvellátása
Sajátos nevelési igényű tanulók ingyenes
tankönyvellátása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők ingyenes tankönyvellátása
Ingyenes tankönyvellátás három vagy több gyermek
esetén
Összesen

2

46 000
- 18
- 16
-1

- 193 200
- 656 000
- 15 000

5
2

2 400
20 000

51

765 000

60

1 800 000

72

2 160 000

51

765 000

60
1
1
1

20

900 000
80 000
128 000
64 000
- 704 000
- 1 536 000
- 128 000
1 280 000
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275 000

12

660 000

- 11
- 24
-2

-4

- 220 000

- 25
-5

1 705 000
- 25 000
- 50 000

- 16

- 160 000

31

4

40 000
- 26

- 260 000
9 883 534

A normatív kötött felhasználású támogatások teljesítése 12 375 ezer forint, melyből 7 427 ezer forintot egyes
közoktatási feladatok ellátásának kiegészítő támogatásaként (pedagógus szakvizsga és továbbképzés, pedagógiai
szakszolgálat támogatása), 4 948 ezer forintot pedig egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként (egyes
jövedelempótló támogatások kiegészítése, önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása
címen) kapott városunk.
A normatív, kötött felhasználású támogatások teljes egészében felhasználásra kerültek.
Központosított előirányzatként önkormányzatunk 39 963 ezer forintot számolt el, mely a következő tételekből
áll össze:
ezer forint
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános
támogatása
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos többlet kiadások támogatása

1 920
130
25 972
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Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat
felújításának támogatása
Közoktatás fejlesztési célok támogatása
Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása
Vizitdíj visszatérítésének támogatása
Központosított előirányzatok összesen

9 279
2 345
300
17
39 963

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatását a költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény finanszírozására kapta önkormányzatunk. A
települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása címen belül
1 826 ezer forintot számolhattunk el a Rákóczi Ferenc utca felújítására és 7 453 ezer forintot az Arany János utca
felújítására. A közoktatási fejlesztési célok támogatását nevelési-oktatási intézményeink szakmai és informatikai
fejlesztésekre használták fel.
Helyi önkormányzatok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatására 2 559 ezer forintot, mely az Esze Tamás
utcai parkoló felújításához biztosított forrást.
Egyéb központi támogatásként szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására 210 ezer forintot, a hivatásos
önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásaihoz 2 791 ezer forintot kapott önkormányzatunk.
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Felhalmozási bevételeink teljesítése 101,41 %-os (294 977 ezer forint).
A tárgyi eszközök értékesítésének bevételei 284 410 ezer forint összegben valósultak meg, mely részleteiben az
alábbi befizetésekből keletkezett:
ezer forint
Megnevezés
Teljesítés
Földterület értékesítése Magyar Toyo Seat Kft. részére (III. részszámla)
50 000
Nagy László utca telek értékesítése (Fal és Tető Kft. részére)
1 631
Munkácsy liget 978 hrsz-ú ingatlan értékesítése Fischer-Bau Kft. részére (Vevő követelésünk fennmaradó része a Kft. által a Térségi Közösségi Ház beruházásánál végzett
pótmunkák alapján kiállított szállítói számla kompenzálásával rendeződik)
7 667
„Fanni bolt” előtti területből 12 m² értékesítése Hummel Beatrix részére
40
Gyüép Kft. részére közterület értékesítése a 10.sz. főút mellett
6
Euro-Building Kft. részére történő ingatlan értékesítéshez kapcsolódó bánatpénz (439/30
hrsz-ú ingatlanból)
416
Ipari Park területéből 10,5 ha értékesítése (021/25 hrsz-ú 8,5 ha ingatlan értékesítése)
224 500
Fischer-Bau Kft. bánatpénz (licittárgyalás)
150
Összesen
284 410
Az Ipari Parkban tervezett beruházáshoz kapcsolódóan bányaszolgalmi jog alapításának ellenértékeként
számláztunk ki a HOLCIM Hungária ZRt. felé 459 ezer forintot, mely a beszámolóban, mint vagyoni értékű jog
értékesítéséből származó bevétel jelenik meg.
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
2.1.Lakásértékesítés
A lakásértékesítés bevételei 252,70 %-on teljesültek (10 108 ezer forint). Magasabb teljesítés oka, hogy két

lakó egy összegben kifizetette a lakás hátralévő törlesztőrészletét.
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
A véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése 99,95 % (98 825 ezer forint), ezen belül a működési célú
pénzeszközátvétel 100,00 %-on 1 870 ezer forint összegben, a felhalmozási célú pénzeszközátvétel 99,95 %-on
96 955 ezer forint összegben teljesült .
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ezer forint
Működési célú pénzeszköz átvétel (1 870 ezer forint)
Május 1-jei ünnepség támogatása HOLCIM Zrt. által
Március 15-i rendezvény támogatása vállalkozók és magánszemélyek részéről
Nyergesújfalu és környéke közbiztonsági feladatainak ellátásához támogatás
biztosítása (Rendőrnap megrendezéséhez)
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat támogatása (Mapex-Bau Kft)
KEM Közoktatásért Közalapítvány támogatása közoktatási intézményeink részére
Működési célú pénzeszközátvétel összesen

950
165
260
45
450
1 870
ezer forint

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (96 955 ezer forint)
Ipari Park bővítéshez művelési ágból való kivonáshoz HOLCIM ZRt –től átvett
pénzeszköz
Süni bolt melletti közterület felújításához, parkoló kialakításához vállalkozói
támogatás
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás
Ö s s z e s e n:

96 346
600
9
96 955

V. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
A támogatásértékű bevételek teljesítése 90,06 % (179 871 ezer forint), ezen belül a támogatásértékű működési
bevétel 92,94 %-on 169 540 ezer forint összegben, a támogatásértékű felhalmozási bevétel 59,65 %-on
10 331 ezer forint összegben teljesült.
Támogatásértékű működési bevétel (169 540 ezer forint)
Gyermektartásdíj megelőlegezés támogatása
Nyári gyermekétkeztetés támogatása
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
„S-modell” projekt támogatása
Munkaügyi Központ támogatása
Külügyminisztérium pályázati támogatása Ady Endre Művelődési Ház részére
(Európai Uniós könyvállomány bővítése és vetélkedő szervezése)
Vitéz János Tanítóképző Főiskola pénzeszközátadása szakmai gyakorlat kiadásaira
Ügyfélkapu regisztrációjával kapcsolatban érkezett támogatás
Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása Ady Endre Művelődési Ház részére
„Tárt Kapus létesítmény” pályázati támogatása Megyei Önkormányzattól a Kernstok
Károly Általános Iskola részére
KEMKA pályázat támogatása Kernstok Általános Iskola részére
Országos és területi kisebbségi választás kiadásaihoz pénzeszköz biztosítása
OEP finanszírozás
Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásához társönkormányzati finanszírozás
Ügyeleti feladatok ellátásának társönkormányzati finanszírozása
Ügyeleti feladatok ellátásához támogatás a Többcélú Kistérségi Társulástól
Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi
Társulástól
Közoktatási intézménytársulás támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól
(Kernstok Károly Általános Iskola feladatellátásához)
Közoktatási intézménytársulás támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól (Bóbita
Óvoda feladatellátásához)
Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás
feladatellátásához (Kernstok Károly Általános Iskola kiadásaihoz)
Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás
feladatellátásához (Bóbita Óvoda kiadásaihoz)
Neu-Wulmstorf-ból kapott támogatás Sportcentrum kialakításához
Összesen

3 183
253
91
1 809
9 786
200
15
173
180
400
50
23
86 469
13 774
224
1 144
4 499
11 102
2 327
24 400
9 213
225
169 540

9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (10 331 ezer forint)
Nyergesújfalui székhelyű mentőállomás kialakításának, beruházásának
társönkormányzati támogatása
Mentőállomás kialakításához Bajót község hozzájárulása
Összesen

9 837
494
10 331

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE
Az államháztartási információban és jelen beszámolónkban is külön soron szerepel a bevételek között a
dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsönök bevételeiként 333 ezer forint.
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
Pénzforgalom nélküli bevételként 36 565 ezer forint összegű pénzmaradvány felhasználását számoltuk el,
melynek összegéről és felhasználásának jogcímeiről a 2006.évi zárszámadás keretében döntött a Képviselőtestület.
VIII. FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI
A beszámolóban finanszírozás bevételeiként mutatjuk ki 4 267 ezer forint összegben a kiegyenlítő, átfutó, függő
bevételek forgalmát.

KIADÁSOK
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait az V. melléklet, az intézmények működési kiadásait a VI.
melléklet tartalmazza.
Az intézmények működési kiadásai 842 673 ezer forint összegben, 92,77 %-ban teljesültek. A személyi
juttatások teljesítése 96,05 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 97,18 %-os, a dologi kiadásoké
pedig 81,16 %-os, a pénzeszközátadás, támogatás pedig 100,00 %-os.
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 582 629 ezer forint összegben, 92,60 %-ban teljesültek. Ezen
belül a személyi juttatás 96,83 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 96,79 %-ban, a dologi kiadások 90,61 %ban, a pénzeszközátadások és támogatások 90,28 %-ban, a támogatásértékű kiadások 100,00 %-ban, az ellátottak
pénzbeli juttatásai pedig 85,43 %-ban realizálódtak.
Támogatások és pénzeszköz-átadások
A támogatások 97,37 %-ban (26 285 ezer forint), a pénzeszköz-átadások 66,43 %-ban (5 610 ezer forint), a
szociálpolitikai juttatások 85,43 %-ban (24 492 ezer forint), a támogatásértékű kiadások 100,00 %-ban (3 064
ezer forint) teljesültek.
A támogatások és pénzeszköz-átadások alakulását a VII. melléklet tartalmazza.
Az alapítványi és civilszervezeti támogatásokon belül az alábbi kifizetéseket teljesítettük:

Szabolcsi Bence Zeneiskola kottavásárlásához hozzájárulás
Kernstok Károly Általános Iskola sí táborozásához támogatás nyújtása
Dobó Katalin Gimnázium Alapítványának támogatása
Barátság Kör Egyesület támogatása
Crumerum fesztivál támogatása
Eternit Általános Iskola Alapítványának támogatása (Családi nap
megrendezésére)
KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság hátrányos helyzetű tanulók iskolai
támogatása

ezer forint
150
70
250
25
1 850
200
100
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Nyergesújfalun működő civil szervezetek támogatása 83/2007. számú
határozat alapján (éves keretösszeg pályázati úton való felhasználása)
Kernstok Károly Általános Iskola alapítványának támogatása
Bóbita Óvoda Alapítványának támogatása árnyékoló vásárlásához
Támogatás Lakatos Dorka gyógykezelésére
Eternit Általános Iskola Alapítványának támogatása családi nap
megszervezéséhez
Kernstok Károly Általános Iskola alapítványának támogatása év végi
jutalmazásra
Életút Egyesület támogatása
Cukorbeteg Klub támogatása
Gerecse-háti Hegyközség „Szent Donát” napi ünnepség támogatása
Villa Nova Egyesület támogatása
Kernstok Művészkör kiállítására támogatás
Szalézi-Irinyi Gimnázium támogatása
Római Katolikus Egyházközség támogatása
Benedek Elek Óvoda támogatása, játékok vásárlásához
Napsugár Óvoda támogatása
Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének támogatása
Nyergesújfalui mentőszolgálat részére
Támogatás a Katolikus Egyház részére a Betlehemi játékok színvonalának az
emelésére
Támogatás a portugáliai kick-box aerobik világbajnokságon való részvételhez
Szalézi-Irinyi Gimnázium Oktatást segítő Alapítványának támogatása
Szabolcsi Bence Zeneiskola támogatása
Önkormányzat nyugdíjas köztisztviselői részére karácsonyi ajándék
vásárlására
Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támogatása
Alapítványi és civilszervezeti támogatás összesen

2 800
190
120
285
100
20
130
100
495
200
50
60
560
75
70
100
300
70
150
35
60
180
50
8 845

Az egyéb pénzeszközátadásokat és támogatásokat jelen szöveges beszámolóban külön nem részletezzük, mivel a
VII. számú mellékletből ezek egyértelműen kitűnnek.)
A lakáscélú helyi támogatásként 11 kérelmező részére összesen 6 300 ezer forint vissza nem térítendő támogatás
kihelyezése történt meg.
Az önkormányzat által folyósított szociálpolitikai juttatások részletezve :
Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére
Normatív lakásfenntartási támogatás
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás alapján)
Normatív ápolási díj
Ápolási díj (helyi megállapítás)
Átmeneti segély
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
Rászorultságtól függő pénzbeli, szociális, gyermekvédelmi ellátás
összesen
Közgyógyellátás
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények
Rendszeres szociális segély
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen
Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások
összesen

ezer forint
3 262
4 240
2 315
3 075
936
1 091
399
30
1 156
891
3 566
20 961
295
572
2 664
3 531

24 492
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A „Bursa Hungarica” támogatási rendszer keretében történt kifizetések 83,39 %át képviselik az előirányzatnak.
Több kérelmét benyújtó gyermek esetében azért nem valósult meg pénzügyi tranzakció, mert a tanuló halasztást
kért, illetve nem nyert felvételt az oktatási intézménybe.
A Többcélú Kistérségi Társulás éves tagdíjának befizetése nem történt meg 2007. évben, mivel a társulás nem
állított még ki olyan számlát, mely a Képviselő-testület döntésének megfelelő tagdíj összeget tartalmazza. (A
2008. évi költségvetési rendeletben ezért szerepeltetjük a 2007. évi összeget). Az Esztergom és Térsége
Egészségéért Alapítvány tagdíjának kifizetését pedig azért nem rendeztük, mert az Alapítvány nem számolt be
2007. évi tevékenységéről, és önkormányzatunk részéről nem vettek részt a delegált személyek az Alapítvány
munkájában.
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
A felújítási kiadásokat a III. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a IV. melléklet tartalmazza.
A mellékletek részletesen mutatják az előirányzatokat és teljesítéseket. Az önkormányzat fejlesztési kiadásai
355 018 ezer forintot (69,35 %) tettek ki 2007-ban. A beruházási kiadások alacsony teljesítésének az az oka,
hogy több jelentős beruházásunk pénzügyi teljesítése 2008. évre húzódott át. Ez a kötelezettség a 2008. évi
költségvetésről alkotott rendeletben 125 632 ezer forint összeggel jelenik meg.
Felújításra 26 669 ezer forintot (79,21 %) fordítottunk.
A Képviselő-testület által meghatározott felújítások megvalósítását a III. számú melléklet, a beruházási célok
teljesítését a IV. számú melléklet részletezi.
Az összes pénzforgalmi kiadáshoz viszonyítva megállapíthatjuk, hogy a beruházási és felújítási kiadások 20,95
%-ot képviselnek.
III. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI
A beszámolóban finanszírozás kiadásaiként mutatjuk ki 177 106 ezer forint összegben a kiegyenlítő, átfutó,
függő kiadások, a hiteltörlesztés és a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételi és kiadási
forgalmának egyenlegeként jelentkező összeget.
A VIII. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összehasonlítása, míg a IX.
melléklet a gördülő tervezéshez készült adatok teljesítését mutatja. A rendelet-tervezet X. melléklete az
Önkormányzat címrendje. A XI. melléklet az előirányzat felhasználás tényleges havi alakulását mutatja. Az
önkormányzat 2007. évről 2008. évre áthúzódó kötelezettségeit a XVII. melléklet tartalmazza.
A XII. melléklet a közvetett támogatások pénzügyi hatásairól tájékoztatja a Testületet, ugyanis az Áht. szerint
a zárszámadással együtt be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedések, adókedvezmények)
tartalmazó kimutatást, szöveges indoklással együtt. A közvetett támogatások nyújtására a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és a helyi adókról szóló rendeleteink alapján került sor.
Az Áht. 29.§ (13) bekezdése szerint be kell mutatni az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedésének összegét, a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsönök elengedésének összegét, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott
kedvezmény, mentesség összegét és az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét. A XII.
mellékletben láthatjuk, hogy önkormányzatunk csak a helyi adóknál biztosított kedvezményt, mentességet a
felsorolt esetekben.
Építményadónál 2 adóalany méltányosságból kapott mentességet. Az iparűzési adóban, a magánszemélyek
kommunális adójánál és a gépjárműadónál nem volt adókedvezmény vagy adóelengedés.
A XVI. melléklet tartalmazza a Kisebbségi Önkormányzatok pénzügyi mérlegét önkormányzatonként és
összevontan.
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2007. ÉVI PÉNZMARADVÁNY
Az önkormányzat 2007. évi pénzmaradvány-kimutatását a XIV. melléklet, a pénzmaradvány felosztását a
XV. melléklet szemlélteti.
A XIV. mellékletben megtekinthető, hogy önkormányzatunk a 2007. évet 174 992 ezer forint költségvetési
pénzmaradvánnyal zárta.
A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 138 730 ezer forint, mely a XV. mellékletben részletezve
látható.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2007. éves gazdálkodásáról készült
előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Nyergesújfalu, 2008. április 14.

Miskolczi József
polgármester

Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1.) Fogadja el Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített beszámolójának
felülvizsgálatáról készült könyvvizsgálói jelentést.
2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott javaslatok alapján
készítsen intézkedési tervet.
3.) Fogadja el, hogy a 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban szereplő 36 262 ezer
forint szabad pénzmaradvány összegével módosítsa a 2008. évi önkormányzati költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendeletet, úgy, hogy az összeggel
megemeli a fejlesztési tartalékot.

Felelős:
Határidő:

Miskolczi József polgármester az 1. és a 3. pont tekintetében
értelemszerűen

Felelős:
Határidő:

Adolf Józsefné jegyző a 2. pont tekintetében
2008.május 15.
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