Pécel Város Önkormányzatának
9/2009. (IV. 24.) számú rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.)
Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében
szereplő költségvetési szervekre.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése
2. §.
Az önkormányzat 2008. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét
3.307.036 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét.
3.309.195 ezer forintban állapítja meg.
I. A teljesített költségvetési bevételek
3. §.
(1) Az önkormányzat a 2008. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti
részletezését a z.1 számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2008. évi teljesített, továbbá eredeti,
módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és
felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként - a z.2. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
4. §.
(1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint
hagyja jóvá:
- Teljesített működési kiadások összesen:
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi és folyó kiadások:
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:
- működési célú hiteltörlesztés
- pénzforgalom nélküli kiadások

2.008.955 ezer forint
794.549 eFt
255.196 eFt
660.113 eFt
119.552 eFt
195.055 eFt
- 15.510 eFt

5. §.
(1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 1.028.081 ezer
forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások:
143.924 eFt
- a felújítások
8.837 eFt
- felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások
54.082 eFt
- felhalmozási célú hiteltörlesztés
:
821.238 eFt
6. §.
Az önkormányzat és költségvetési szervei címek szerinti teljesített felhalmozási kiadásait
feladatonként az 6. számú melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
7. §.
(1)A teljesített működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a z.3. számú melléklet adja meg.
(2) A teljesített felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a z.4. számú melléklet adja meg.
IV. A pénzmaradvány
8. §.
(1) Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált pénzmaradványa: 282.455 eFt-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott pénzmaradványt a z.6 számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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