
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

9/2009. (IV.29.) 

rendelete 

az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az  

államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglaltak 

alapján a 2008. évi költségvetési zárszámadásáról a következı rendeletet alkotja. 

 

1. § 

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

zárszámadást a  2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelıen: 

2.905.780 E Ft bevétellel 

2.458.807 E Ft kiadással 

464.074 E Ft pénzmaradvánnyal 

5.525.712 E Ft mérleg fıösszeggel 

jóváhagyja. 

2. § 

(1) A Képviselı-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként 

tartalmazó pénzügyi mérleget a  2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el.  

 

(2) A Képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei bevételi és kiadási 

elıirányzatainak teljesítését a  8-14. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelıen, az 

összesített intézményi teljesítési adatokat a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(3) Az önkormányzat intézményeinek 2008. évi létszámkeretének alakulását a 16. számú 

melléklet tartalmazza. 

3. § 

A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi mőködési mérlegét a 4. számú, felhalmozási 

mérlegét az 5. számú. melléklet szerint fogadja el.  

A bevételek részletezését a rendelet 6. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 7. számú 

melléklete tartalmazza. 

4. § 
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Az önkormányzat által 2008. évben nyújtott közvetett támogatásokra vonatkozó adatok a 18. 

számú mellékletben kerülnek feltüntetésre. 

5. § 

Az önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeinek évenkénti részletezését a 17. számú 

melléklet, valamint a 2. számú tájékoztató tartalmazza. 

6. § 

A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát e 

rendelet 1. számú táblázatában foglalt összetételben 5.525.712 E Ft-ban állapítja meg. 

 
7. § 

A Képviselı-testület az önkormányzat pénzmaradványát 464.074 E Ft-tal hagyja jóvá a 

következık szerint (20. sz. melléklet): 

- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és  

  Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény:     1.174 E Ft 

      Ebbıl: 

• mőködési célú:    1.174 E Ft, 
(kötelezettséggel terhelt) 

 

- Polgármesteri Hivatal:           462.900 E Ft, 

      Ebbıl: 

• mőködési célú:    11.874 E Ft, 
(kötelezettséggel terhelt) 

• felhalmozási célú:    451.026 E Ft, 
(ebbıl kötelezettséggel terhelt 121.930 E Ft) 
 

8. § 

A Képviselı testület a mőködési hiányt rövid lejáratú hitel felvételével fedezte. A rövid 

lejáratú hitel év végi állományát 32.794 E Ft-ban hagyja jóvá. 

 

9. § 

A Képviselı testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési 

zárszámadását a 19. számú melléklet szerint 2.102 E Ft összeggel rendeletébe beépíti. 
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10. § 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg az önkormányzat 2008. évi 

költségvetésérıl szóló többször módosított 3/2008. (II. 25.) rendelete hatályát veszti. 

 

 

Hajdúsámson, 2009. április 16. 

 

       

         Kanyóné Papp Klára                                                         Andó Lászlóné 

                         jegyzı                                                                      polgármester 

 

E rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Hajdúsámson, 2009. április 29. 

 

                  Kanyóné Papp Klára 

                            jegyzı 


