
TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

5/2008/IV.30./  SZÁMÚ RENDELETE

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről

Taktaszada Község Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. Törvény 
79.§.-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

/1/ A képviselőtestület a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat2007. évi 
összesített költségvetésének

a./ kiadási főösszegét 371.630 ezer forintban
b./ bevételi főösszegét 390.381 ezer forintban

melyet az 1. a 2. és a 7. számú melléklet tartalmaz.

/2/ A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a./ kiadási főösszegét 371.630 ezer forintban
b./ bevételi főösszegét 389.716 ezer forintban

melyet a 4.és a 4/1.- 3.-ig számú melléklet tartalmaz.

/3/ A helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a./ kiadási főösszegét 593 ezer forintban
b./ bevételi főösszegét 665 ezer forintban

melyet a 9. számú melléklet tartalmaz. 

/4/ A képviselőtestület a helyi önkormányzat módosított pénzmaradványát 18.196 ezer Ft-ban 
állapítja  meg,  melyet  a  6.  és  a  6/1.  számú  melléklet  tartalmaz.  A  pénzmaradványt 
(költségvetési többletet) a 2008. évi költségvetés működési és fenntartási kiadásaira fordítjuk.

/5/ Az önkormányzati vagyon alakulását az 5. számú melléklet, pénzforgalmi jelentést a 
8. számú melléklet, 2007. évi könyvviteli mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

2.§

/1/  A helyi önkormányzat,  valamint  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat  összevont  2007.  évi 
működési fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítéséről.
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adatok:ezer forintban

Megnevezés  Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat előirányzat 

1./ Működési kiadások előirányzata 358.594 363.148 321.386

ebből:

-személyi jellegű kiadások 138.119 142.999 127.779

-munkaadókat terhelő járulékok   45.389   46.204   41.387

-dologi kiadások   67.648   66.918   48.034

-ellátottak pénzbeni juttatása   97.423   96.695   94.583

-Működési célú pénzeszközátadás   10.015   10.332     9.603
- melyet a 8. számú melléklet tartalmaz.

2./ Felhalmozási célú kiadások   24.626   60.946   35.135
- melyet a 3. és 3/1.-4.-ig számú melléklet tartalmaz.

3./Finanszírozási kiadások      -       -   15.109
- melyet a 8. számú melléklet tartalmaz.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet helyben szokásos módon kihirdetendő.

Taktaszada, 2008. április 18.

Vajtó János  Harangozóné Vitális Márta
Polgármester      jegyző


