10/2008.(V. 9.) Hev. Ör.
Heves Város Önkormányzata 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Heves Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló- többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabályt,
valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII. 30.) számú
Kormányrendeletben meghatározottakat a 2007. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az
alábbi rendeletet alkotja.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetésének teljesítése.
1. § A képviselı-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesítésének
a./ bevételi fıösszegét:

3 432 675 ezer Ft-ban

b./ kiadási fıösszegét

3 384 903 ezer Ft-ban

c./ zárópénzkészletét:

6 229 ezer Ft-ban fogadja el.

2.§ Az 2007. évi költségvetés végrehajtásáról készült egyszerősített mérleget, az
egyszerősített pénzforgalmi jelentést és az egyszerősített pénzmaradvány elszámolást az 1, 2,
3, 3/a. számú melléklet szerint fogadja el.
Költségvetési bevételek
3.§ Az Önkormányzat a 2007. évi teljesített költségvetési bevételek forrásonkénti
részletezését a 4. számú melléklet, az intézményenkénti részletezését a 3. számú kiegészítı
mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el.
Költségvetési kiadások
4.§ (1) Az önkormányzat teljesített - eredeti, illetve módosított elıirányzat szerinti mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatainak teljesítését a Képviselı-testület a következık
szerint hagyja jóvá:
A mőködési kiadások elıirányzatainak teljesítése összesen
3 039 018 eFt
ebbıl - személyi jellegő kiadások
1 577 416 eFt
- munkaadókat terhelı járulékok
498 554 eFt
687 709 eFt
- dologi jellegő kiadások
- szociális ellátások
207 726 eFt
- támogatásértékő mőködési kiadás
22 418 eFt
- államháztartáson kívülre mőködési célú pénzeszköz átadás
15 262 eFt
- kamatkiadások
23 869 eFt
- Középiskola ellátottak juttatásai
6 064 eFt
(2) Az önkormányzat - eredeti és módosított elıirányzat szerinti - mőködési kiadásait
címenként kiemelt elıirányzatonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
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(3) Az intézményenkénti kiadásokat az elıterjesztés 4. számú kiegészítı melléklete, a
Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásait, támogatásokat és mőködési célra átadott
pénzeszközöket az 5. számú kiegészítı melléklet szerint állapítja meg.
5.§ (1) Az Önkormányzat a 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 1. számú
melléklet szerint állapítja meg. A befektetett eszközök állományának alakulását az
elıterjesztés 7. számú kiegészítı melléklete, forgalomképesség szerint megosztását a 7/b.
számú kiegészítı melléklete részletezi.
(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 9. számú kiegészítı melléklet
szerint fogadja el.
(3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti
alakulását a 6. számú kiegészítı melléklet szerint hagyja jóvá.
Pénzmaradvány jóváhagyása
6.§ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2007. évi felülvizsgált
költségvetési pénzmaradványát a testület által végzett módosítás után jóváhagyott
pénzmaradványként a 3/a. számú melléklet szerint fogadja el.
7.§. A Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetési pénzmaradványát –16 045 eFt összegben
a 3/a. számú mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá.
8.§ A helyi Kisebbségi Önkormányzat a CKÖ.(16/2008.IV.10).sz. határozatával elfogadott
bevételeit és kiadásait a beszámoló 11. számú kiegészítı melléklete tartalmazza.
9 § A Képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, elvonásáról a fizetési
kötelezettségekrıl az intézményeket a rendelet elfogadását követıen haladéktalanul írásban
értesítse.
Zárórendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Heves, 2008. április 30.

Csáki Zsigmond sk.
Polgármester

Szabó Sándor sk.
jegyzı

