OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE
2/2008.(IV.8) rendelete
Ozora Község Önkormányzata 2007.évi költségvetésének végrehajtásáról.

Ozora Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2007.évi költségvetésének
végrehajtásáról - az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 82.§.-a , valamint a
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 10.§.-a alapján a következı rendeletet
alkotja:
1.§.
(1) Az Képviselı-testület a 2007.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.
mellékletben foglaltaknak megfelelıen :
a.) bevételeinek fıösszegét 477.098.000,- Ft-ban azaz négyszázhetvenhétmilliókilencvennyolcezer forintban,
kiadásainak fıösszegét 465.585.000,- Ft-ban, azaz négyszázhatvanötmillióötszáznyolcvanötezer forintban ,
b.) költségvetési
bevételeinek
összegét
467.631.000,Ft-ban
négyszázhatvanhétmillió – hatszázharmincegyezer forintban,
költségvetési
kiadásainak
összegét
463.396.000,Ft-ban
négyszázhatvanhárommillió – háromszázkilencvenhatezer forintban,
c.) finanszírozási bevételeit 7.064.000 Ft-ban
forintban hagyja jóvá.
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(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt elıirányzatonként az 1.számú
mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el.
(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi
és kiadási elıirányzatának teljesítését bevéteéi forrásonként és kiemelt elıirányzatonként a
2/1, 2/2, 2/3, 2/4 és 2/5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen állapítja meg.
(4) A Képviselı-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként és
célonként részletezve a 3/1. és a 3/2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatainak teljesítését feladatonként a 4.számú
melléklet szerint fogadja el.
2.§.

(1)
A mőködési bevételek és kiadások, valamint a tıkejellegő bevételek és kiadások
mérlegét az 5/a. és 5/b. számú melléklet szerint fogadja el.
(2)
A többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek és azok célonkénti
és évenként bontását a 6.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat ( kedvezményeket ) a 7.számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek létszámának alakulását a 8.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§.
(1) Az önkormányzat 2007.december 31-i állapot szerinti vagyonát a - 9.számú melléklet- a
vagyonkimutatásban szereplı adatok alapján 681 513 eFt-ban állapítja meg.
(2) A 0-ra leírt befektetett eszközökrıl, az érték nélkül nyilvántartott eszközökrıl és a
mérlegben nem szereplı kötelezettségekrıl készült vagyonkimutatást 9/a., 9/b., és a 9/c.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§.
(1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2007.évi egyszerősített mérlegét, egyszerősített
pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerősített
eredmény-kimutatását, a könyvvizsgálói jelentést a mellékletekben foglaltak szerint hagyja
jóvá.
5.§.
(1) A Képviselı-testület az önkormányzat pénzmaradványát 14.123 eFt összegben hagyja
jóvá a 10. számú mellékletnek megfelelıen.
(2)
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a feladattal terhelt pénzmaradvány
teljesülését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

6.§.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Ozora, 2008. április 8

Schranz Istvánné
Polgármester

Németh Györgyné
jegyzı

