
 
 
           4/2008. (IV.18.)sz. 
                Kt rendelet 

 
Monostorpályi Község Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 

 
 
Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete az Államháztartásról szóló 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában biztosított jogkörében eljárva, 
Monostorpályi Község Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 14/2005. /12.12./ sz. önkormányzati rendeletben foglaltakra tekintettel az 
Önkormányzat 2007 évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról a következő rendeletet 
(Továbbiakban: Rendelet) alkotja. 
 
 

1.§. 
 

(1) Az Önkormányzat a 2007 évi költségvetés zárszámadása bevételeinek tárgyi 
főösszegét  410.245  eFt-ban  állapítja meg a Rendelet 1.sz. melléklete szerint. 

 
(2) Az Önkormányzat a 2007. évi költségvetés zárszámadása kiadásainak tárgyi 

főösszegét  406.339  eFt-ban állapítja meg a Rendelet 1.sz. melléklete szerint. 
 

 
2. §. 

 
Az 1.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímeit a Rendelet 1.sz. 
melléklete szerint állapítja meg az Önkormányzat Képviselő Testülete 
 

3.§. 
 

(1) Az Önkormányzat és intézményeinek bevételeit a Rendelet 1; 2; 2/a. sz. mellékletei 
szerint  

- 1.sz. melléklet Mérleg bevételi oldala 
- 2.sz. melléklet a bevételek címenkénti részletezése 
- 2/s.sz. melléklet a bevételek címenkénti teljesített részletezése 
- 7.sz. melléklet 2007.  évi pénzmaradvány összege 
 

 
(2) Az önkormányzat és intézményeinek kiadását az 1; 3;4.; 5; 6; 8..sz. melléklet szerint 

állapítja meg.  
- 1.sz. melléklet Mérleg kiadási adatait 
- 3.sz. melléklet a kiadások tervezett címenkénti felhasználását 
- 3/a.sz. melléklet: a kiadások teljesített cimenkénti felhasználását 
- 4.sz.melléklet az  önkormányzat és többcélu kistérségi társulási tevékenység 
- 5.sz. melléklet a felhalmozási kiadások 
- 5/a.sz. melléklet a felhalmozási bevételek és kiadások 



- 8.sz. melléklet  pénzmaradvány igénybevétele 
 

 
 

4.§. 
 

(1) Az önkormányzat 2007. évi pénzmaradványát 3.906  eFt-ban állapítja meg a 7.sz. 
melléklet szerint.  7.sz. melléklet: A pénzmaradvány alakulása 2007. évben és a 
pénzmaradványt érintő kötelezettségek. 

 
(2) A jóváhagyott pénzmaradványból  3.906 eFt felhalmozási célra van tervezve. 

 
 

5. §. 
 
 

(1) Az Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat vagyonának bruttó értékét 
2007. december 31-i állapotnak megfelelően  245.225 e Ft-ban állapítja meg, melyből 
befejezetlen beruházás 17.377 eFt. 

 
(2) Az Önkormányzat és intézményei 2007. december 31-i létszámát a 3.sz. mellékletben 

            foglaltak szerint 73 főben állapítja meg. 
 
 
 

6.§. 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Monostorpályi Község 
Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007. (II.28.) sz. és az ezt módosító 
költségvetési  rendeletek hatályukat  vesztik. 
 
 
Monostorpályi, 2008. április 17. 
 
 
   
   /:Vágó András :/ sk.   /:Szabó Gyula:/ sk. 
     polgármester          jegyző 
 
Kihirdetve!  
Monostorpályi, 2008. április   18. 
 
                      Szabó Gyula  
    jegyző 


