TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2009. (IV. 27.) Kt. rendelete
A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) 82.
§-a alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2008. évi
költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
az 1/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:
3.621.471 ezer Ft költségvetési bevétellel
3.069.924 ezer Ft költségvetési kiadással
A 2008. évi helyesbített pénzmaradványt
A 2008. évi módosított pénzmaradványt

543.510 ezer Ft–tal
569.118 ezer Ft–tal

elfogadja.
A költségvetés bevételi összege 13.308 ezer Ft finanszírozási bevételt tartalmaz, ez
13.308 ezer Ft felhalmozási célú hitel volt. A költségvetési kiadások főösszege 13.955
ezer Ft hiteltörlesztést tartalmaz.
(2) A pénzmaradvány felhasználást a 12/b. számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően önálló, illetve részben önálló költségvetési intézményenként
engedélyezi. Az intézmények a szabad pénzmaradvány összegét az alaptevékenység
működési feltételeinek javításához szükséges eszközbeszerzésekre, fejlesztésekre
használhatják fel. A pénzmaradványból megvalósított fejlesztésekre a Képviselőtestület az intézmények részére felújítási jogot biztosít.
Az elfogadott pénzmaradvánnyal a 2009. évi költségvetési rendeletet külön
rendelettel módosítjuk.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
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2. §
(1) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat kiadásait
és létszámkeretét jogcímenként a 3. számú
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A támogatások teljesítését 142.044 ezer Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti
részletezésben elfogadja.
(4) A felújítási kiadások teljesítését 43.303 ezer Ft főösszegben, célonkénti
részletezését az 5. számú melléklet szerint elfogadja.
(5) A fejlesztési kiadások teljesítését 298.393 ezer Ft főösszegben, célonkénti
részletezését a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

3. §
(1) Az önkormányzat a 2008. évi tartalékainak felhasználását a 7. számú melléklet
tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2008.évi felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletes
kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kötelezettségeit évenkénti megbontásban a 9. számú melléklet
tartalmazza.
(4) Tapolca Város Önkormányzat 2008. december 31-én fennálló adósságállományát
a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2008. évi közvetett támogatásai adónemenként megbontva a
11. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16/a.-b. számú
mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 10.521.088 ezer Ft-ban tudomásul
veszi.
4. §
A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített beszámolóját
elfogadja és az arról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.
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Záró rendelkezések
5. §
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 6/2008. (IV.7.) Kt. rendelet hatályát
veszti.

Jogharmonizációs záradék
6. §
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai
között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991.december 16-án aláírt Európai
Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
T a p o l c a , 2009. április 24.

Császár László
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2009. április 27.
Dr. Imre László
jegyző

