Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2009.(V.04.) számú rendelete
az önkormányzat 2008.évi zárszámadásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 82.§ - ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008.évi költségvetési
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást az I.,II. mellékletekben foglaltaknak megfelelően :
2 919 909 ezer forint bevétellel
2 798 088 ezer forint kiadással
81 241 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 2008. , 2009. , 2010. 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 2008.december 31-ei állapot szerinti vagyonát - XIII. melléklet – a
mérlegben szereplő adatok alapján 5 651 111 ezer forintban állapítja meg.
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5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008.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 2009.évi előirányzatokon történő átvezetéséről
gondoskodni köteles.
(5) A kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait a XVI. melléklet szerint fogadja el.
(a) A XVI/1. számú melléklet tartalmazza Nyergesújfalu Cigány Kisebbségi Önkormányzata által
a 2008. évi zárszámadásáról elfogadott 2/2009.(IV.08.) számú határozatát.
(b) A XVI/2. számú melléklet tartalmazza Nyergesújfalu Német Kisebbségi Önkormányzata által a
2008. évi zárszámadásáról elfogadott 5/2009.(III.18.) számú határozatát.
(c) A XVI/3. számú melléklet tartalmazza Nyergesújfalu Ruszin Kisebbségi Önkormányzata által a
2008. évi zárszámadásáról elfogadott 6/2009.(II.9.) 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 2010. december 31-én hatályát veszti.
(2) Nyergesújfalu Város Képviselő-testületének a 2008. évi önkormányzati költségvetésről és a
költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2008.(II.15.) rendelete, valamint az azt
módosító 19/2008.(VII.1.) számú rendelete, a 22/2008. (VIII.29.) számú rendelete, a
26/2008.(X.31.) számú rendelete, a 30/2008. (XII.12.) számú rendelete és a 6/2009. (III.02.)
számú rendelete 2009. december 31-én hatályát veszti.
Adolf Józsefné
jegyző
Rendelet kihirdetve 2009. május 04.
Adolf Józsefné
jegyző
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polgármester

