
Tét Város Önkormányzatának 
8/2009.(IV. 29.) számú rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról 
 

Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 82. §-ban meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetés zárszámadásáról 
a következı rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 

(1) Az Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást 
 

  902.195 E Ft bevétellel 
  825.240 E Ft kiadással 
    58.653 E Ft módosított pénzmaradvánnyal 
       jóváhagyja. 
 
(2) Az önkormányzat mérlegszinten kimutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 1. 

számú mellékletben foglaltak szerint, valamint az 2. számú mellékletben a polgármesteri hivatal, 
a 3. számú mellékletben az önállóan gazdálkodó intézményét fogadja el. 
 

(3) A mőködési bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások mérlegét a 2/a. 
és a 2/b. számú mellékletek szerint fogadja el. 
 

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerően kimutatott bevételeit és kiadásait a 3/a. számú 
mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 
 

2.§ 
 

A Képviselı-testület az Önkormányzat 2008. évi zárszámadását részletesen a következık szerint 
fogadja el. 
 
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint. 

 
(2) A polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatainak teljesítését a 6. és a  6/1.számú melléklet, az 

önállóan gazdálkodó intézményét a 3. számú melléklet szerint. 
 

(3) A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségeket, célokat a 7. számú melléklet 
szerint. 
 

(4) Az önkormányzat által nyújtott kölcsön állományát lejárat szerint a 8. számú melléklet szerint. 
 

(5) Az önkormányzat 2008. dec. 31-i állapot szerinti adósság állományát lejárat és eszközök szerinti 
bontásban a 9. számú melléklet szerint. 
 

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint. 
 

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló program pénzügyi elszámolását a 12. számú melléklet 
szerint.  
 
 



(8) Az Önkormányzat vagyon kimutatását a 13. számú melléklet szerint.  
 

(9) A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi mérlegét a 14. a polgármesteri hivatalét a 14/a.,  
az önállóan gazdálkodó intézményét a 3. számú melléklet szerint. 
 

(10) A Képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. 
számú melléklet szerint. 
 

(11) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó intézmény 
pénzeszközváltozásának levezetését a 16. számú mellékletek szerint.  

 
3.§ 

 
(1) Az önkormányzat jegyzıje és a költségvetési szervek vezetıi a pénzmaradványnak a 2009. évi 

elıirányzatokban történı átvezetésérıl gondoskodni kötelesek. 
 
 

4.§ 
 
(1) A független könyvvizsgálói jelentés 2008. évi egyszerősített beszámolóját a 17. számú melléklet 

szerint fogadja el. 
5.§ 

 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Szabó Ferenc    Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
polgármester     jegyzı 
 
 
 
E rendeletet a Képviselı-testület 2009. április 28.-ai ülésén fogadta el. 
 
 
 
Kihirdetve: 2009. április 29. 
 
 
 
 
     Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
                        jegyzı 
 


