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Települési Önkormányzat Uzsa 
Képviselı-testületének 

3/2009. (IV. 10.) Kt. számú rendelete a 2008. évi gazdálkodás 
 zárszámadásáról 

  
  
 
Települési Önkormányzat Uzsa Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 
-többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen 
jogszabály, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló -módosított- 217/1998. (XII. 
30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
az alábbi rendeletet alkotja. 
  
  

A rendelet hatálya 
  
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire 
terjed ki. Az önkormányzat -2008. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, 
valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2008. 
(II.08.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 
  
  

Uzsa önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének 
teljesítése 

  
2. § A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítését az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 

Elıirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

2008. évi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Kiadások fıösszege 42 990 46 881 42 710 91,1 % 
Bevételek fıösszege 42 990 46 881 59 770 127,5 % 

  
  
I. A költségvetési bevételek 
  
3. § Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételei 
 - eredeti elıirányzatait, 

- a módosított elıirányzatokat, 
- az év végi teljesítést, valamint 
- a teljesülés alakulását 

az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. 
  
 
A bevételek forrásonkénti részletezését a fent meghatározott elıirányzatok és teljesítés 
tagolásban az 1./02 –1-A/01.számú melléklet tartalmazzák 
 - az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben. 
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 II. A költségvetési kiadások 
  
4. § (1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásai 
 - eredeti elıirányzatait, 

- a módosított elıirányzatokat, 
- az év végi teljesítést, valamint 
- a teljesülés alakulását 

az 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. 
  
A képviselı-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei mőködési kiadásainak 
teljesítését és a teljesítés alakulását elıirányzatonként a 2/01. – 2-A/01. számú mellékletek 
szerint fogadja el. 
  
(2) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatainak 2008. évi teljesítését a 
képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá: 
 

Elıirányzat megnevezése Eredeti 
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

2008. évi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Összesen: 42 493 43 909 40 009 91,1 % 
Ebbıl: 
- személyi jellegő kiadások (02/49) 11 152 11 343 10 401 91,7 % 
- munkaadókat terhelı járulékok (02/57) 3 452 3 587 3 096 86,3 % 
- dologi jellegő kiadások (03/65) 12 079 11 768 11 175 95,0 % 
- speciális célú támogatások (04/38) 100 100 75 75,0 % 

  
  
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2008. évi teljesítését és a teljesítés 
alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Elıirányzat megnevezése Eredeti 
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

2008. évi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Összesen: 497 2 972 2 701 90,9 % 
Ebbıl: 
- felújítások (05/6) 0 0 0  
- felhalmozási kiadások összesen (05/33) 0 2 443 2 141 87,6 % 
- egyéb felhalmozási célú kiadások, 
támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59) 

0 0 0  

  
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés 
alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. 
  
  
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként 
az   5/01. számú melléklet tartalmazza. 
  
  
III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként 
  
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének elıirányzatait, elıirányzat-teljesítését, a teljesítés 
alakulását (szak)feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. 
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(2) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését a 3/01. számú 
melléklet tartalmazza. 
  
  
 
IV. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 
  
 
6. § (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
 

Elıirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

2008. évi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Tartalék 1 712 1 029 0 0,0 % 
- Ebbıl céltartalék 1 712 1 029 0 0,0 % 

  
 
Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
 
 

Megnevezés Eredeti 
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

2008. évi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Hiány 0 0 0 0 
Többlet 0 0 0 0 
  
  
V. A pénzmaradvány 
 
7. § (1) Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint 
felülvizsgált pénzmaradványa 17.043.- e Ft-ban kerül jóváhagyásra. 
  
(2) Az önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi 
gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint 
annak felhasználását a  6/01. és 6-A/01. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
  
  
VI. A költségvetési létszámkeret 
 
8. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat -teljesített- létszámkeretét 5 fıben hagyja jóvá. 
  
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek -teljesített- létszámkeretét a képviselı-testület 
a 7/01. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 
  
  
VII. Egyéb rendelkezések 
 
9. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
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Záró rendelkezések 
  

  
(1).Ez a rendelet 2009. április 10-én lép hatályba. 
A rendelet a hatályba lépését követı 3. napon hatályát veszti. 
 
(2).A rendelet kihirdetésérıl – a helyben szokásos módon - a körjegyzı gondoskodik 
 
 
 
 
 

Kovács Károly      Nagyné Simon Margit 
            polgármester         megbízott körjegyzı 
 
 
 
 
Záradék: 
 
E rendelet a Magyar Köztársaság  és az Európai Közösségek és azok tagállamai között 
társulás létesítésérıl szóló Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai megállapodás 
tárgykörében, a megállapodást kihirdetı 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az 
Európai Közösség legfontosabb alapelveivel összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
Uzsa, 2009. április 10. 
 
 
 
 
 Nagyné Simon Margit 
megbízott körjegyzı 
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Mellékletek 

  
1. számú melléklet 
A 2008. évi elıirányzatokról és teljesített bevételekrıl forrásonként 
  
  
1/02. Települési Önkormányzat Uzsa önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a 
hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája 
  
  
1-A. számú melléklet 
A 2008. évi elıirányzatokról és teljesített bevételekrıl - kiemelt elıirányzatonként 
  
  
1-A/01. Települési Önkormányzat Uzsa önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a 
hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt 
elıirányzatonként 
  
  
2. számú melléklet 
A 2008. évi elıirányzatokról és teljesített kiadásokról - kiadási jogcím szerint 
  
2/01. Települési Önkormányzat Uzsa önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan 
kezelt szakfeladatok kiadásainak listája 
  
  
2-A. számú melléklet 
A 2008. évi elıirányzatokról és teljesített kiadásokról kiemelt elıirányzatonként 
  
2-A/01. Települési Önkormányzat Uzsa önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek 
/önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt elıirányzatonként 
  
  
3. számú melléklet 
A 2008. évi elıirányzatokról és teljesített bevételeirıl és kiadásokról szakfeladatonként 
  
3/01. Települési Önkormányzat Uzsa önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan 
kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája 
  
  
5. számú melléklet 
A 2008. évi felhalmozási elıirányzatokról és teljesítésrıl feladatonként 
  
5/01. Települési Önkormányzat Uzsa önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan 
kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája 
  
  
6. számú melléklet 
A 2008. évi pénzmaradvány, és pénzmaradvány felhasználása 
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6/01. Települési Önkormányzat Uzsa önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan 
kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája 
  
  
6-A. számú melléklet 
A 2008. évi pénzmaradvány, és pénzmaradvány felhasználása - a maradvány 
felhasználásának jóváhagyása 
  
6-A/01. Települési Önkormányzat Uzsa önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek 
/önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája - a 
maradvány felhasználásának jóváhagyása 
  
  
7. számú melléklet 
A tényleges létszámról 
  
7/01. Települési Önkormányzat Uzsa önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan 
kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája 
  
  
8. számú melléklet 
A 2008. évi helyi adó bevétel és annak felhasználása 
  
8. Települési Önkormányzat Uzsa önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan 
kezelt szakfeladatok 2008. évi helyi adóbevétel és annak felhasználásának listája 
  
  
 


