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Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 
 

 Kartal Nagyközség Önkormányzat 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  és az államháztartás szervezeti és beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Kormányrendeletben 
meghatározottakat - a 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. rész  
 

Általános rendelkezés 
 

1. §. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire. 

 
2. §.  /1/ Az önkormányzat költségvetési szervei: 

� önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal  
�  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:  

- óvoda  
- általános iskola 
- művelődési ház,  
- könyvtár 

/2/   Az /1/ bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 
külön-külön címet alkotnak. 

/3/ A Polgármesteri Hivatal Költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok 
külön címet alkotnak. 

/4/ A címrendet a rendelet  1. számú melléklet tartalmazza. 
 

II. rész 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetésének teljesítése 
 
3. §. A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítésének 

• kiadási főösszegét  1.633.794 ezer forintban,  
• bevételi főösszegét 1.724.956 ezer forintban  állapítja meg. 
• Az Önkormányzat 2007. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 2. sz. melléklet  

tartalmazza. 
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I. A költségvetési bevételek 
 
4. §  /1/  Az önkormányzat 2007. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve 

működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 

/2/ Az önkormányzat költségvetési szervei 2007. évi teljesített bevételeit feladatonként  és 
gazdálkodási jogkörük szerint címenként, forrásonként, jogcímenként a 4.sz. melléklet 
tartalmazza 

 
II. A költségvetési kiadások 

 
5. §  /1/  Az önkormányzat teljesített - működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a 

következők szerint hagyja jóvá: 
                     Megnevezés                                                       

 Működési kiadások előirányzata összesen:         798 456 eFt 
Ebből: 
- személyi juttatások                                   352 538 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok:                  113 336 eFt 
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások           291 448 eFt 
- végleges pénzeszköz átadások , tám.                 6 388 eFt 
- társadalmi és szociálpolitikai juttatások 34 746 eFt 
  

/2/  A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési 
kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet szerint állapítja 
meg.  

 
/3/ A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó egyéb szakfeladatok kiadásait a 8.sz. 

melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
/4/ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a Képviselő-testület a 9. sz. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
/5/  Az Önkormányzat által nyújtott szociálpolitikai juttatásokat a 14. sz. melléklet szerint 

hagyja jóvá.  
 
6. §     /1/ Az önkormányzat  felhalmozási kiadásai összesen :   643 862 eFt 
 Ezen belül :  -  felújítási összeg      325 956  eFt 
         -  beruházási összeg      232 637  eFt 
         - felhalmozási ÁFA befizetés                 85 269  eFt 
 

/2/ Az Önkormányzat 2007. évi teljesített felhalmozási kiadásait a 6. sz. és a  6/a. sz. 
melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. 

 
7. §     /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített felhalmozási célú 

 pénzeszközátadást 72 852 eFt-ban hagyja jóvá. 
 
/2/ A Képviselő-testület a 2007. évi fejlesztési célú hiteltörlesztést 114 180 eFt-ban hagyja 

jóvá. 
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8. §  Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2007. évi teljesítését  a 7. sz. 

melléklete tartalmazza.  
 

III. A költségvetési létszámkeret 
 

9. §  /1/   A képviselő-testület az önkormányzat  átlagos állományi létszámát 189 főben hagyja 
jóvá.  

  /2/ Az önkormányzat költségvetési szerveinek  létszámkeretét a képviselő-testület 5.  
számú mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el. 

 
IV. A pénzmaradvány 

 
10. §    /1/  Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint a   

tárgyévi költségvetési pénzmaradványa:  88 073 eFt-ban kerül jóváhagyásra. 
 

/2/  A jóváhagyott pénzmaradvány levezetését a 10. számú melléklet tartalmazza.  
 

/3/ A pénzmaradvány felhasználást a vállalt kötelezettségek teljesítésére elfogadja (10/a. 
melléklet) 

 
V. Egyéb rendelkezések 

 
11. § /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a 13. 

számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 /2/ Az Önkormányzat pénzeszközállományának kimutatását (pénzforgalom 

egyeztetését) a 11.sz. melléklet mutatja.  
 
 /3/ Az önkormányzat mérlegét és a vagyonleltárát a 15. és 16. sz. melléklet szerint 

hagyja jóvá.  
 
 /4/ Az Önkormányzat hitelállományát hitelezők és lejárat szerinti bontásban a 12. sz. 

melléklet tartalmazza.  
 

Záró rendelkezések 
 
12. §   /1/   Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
  /2/   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
  
K a r t a l , 2008. április 23. 
 
 
Kovács László         Balogh Zoltánné  
  polgármester                       jegyző 
 
Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2008. május 1-én 
Kartal, 2007. május 1.        

Balogh Zoltánné  
           jegyző 


