Nagykőrös Város Önkormányzat 11/2009. (V. 1.) ÖT. sz. rendelete
Nagykőrös Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadásáról,
központi támogatások elszámolásáról és a
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 82. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.)
kormányrendelet 149. § (1) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés zárszámadását a következő főösszegek szerint hagyja
jóvá:
Bevételi főösszeg:
Kiadási főösszeg:

5.036.127 eFt
4.835.970 eFt
2. §

(1)

A képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget az 1. sz., 2. sz., 3. sz. , 4.
sz. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2)

A képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeget az 5. sz., 6. sz., 6.a., 6.b.,
6.c., 6.d., 6.e., 7. sz., 8. sz., 9. sz. mellékletek szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(3)

A 2008. évi költségvetés végrehajtásának mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.
3. §

A képviselő-testület a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok felhasznált összegét
és a 2008. évi statisztikai állományi létszámot a következők szerint hagyja jóvá.
(1) Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények:
- személyi juttatás
1.717.330 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok
542.048 eFt
- létszám
818 fő
(2) Polgármesteri Hivatal
- személyi juttatás
- munkaadókat terhelő járulékok
- létszám

456.488 eFt
144.053 eFt
138 fő

4. §
A képviselő-testület Nagykőrös Város Önkormányzat vagyonmérlegét a 12. sz. melléklet,
adósság és hitel állományát a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A közvetett támogatások nyújtását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
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6. §
A képviselő-testület Nagykőrös Város Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, egyszerűsített eredmény
kimutatását a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A képviselő-testület a 2008. évi normatív hozzájárulások és egyéb állami támogatások összegét a
15. sz. melléklet szerint az alábbi részletezettséggel hagyja jóvá:
-

2008. évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
az előző évi (2007. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású
támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
- az előző évi (2007.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött
felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
- a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók
alakulása
8. §

A képviselő-testület a 2008. évi módosított pénzmaradvány összegét 319.799 e Ft-ban hagyja jóvá
a 16. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint.

9. §
Nagykőrös Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadását a 17.
sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Nagykőrös, 2009. május 1.

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Kivonat hiteléül:

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

