KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2009.(IV.29) sz. rendelete
a 2008. évi zárszámadásról
Kiskunhalas Város Képviselő-testületének az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.
tv. 82.§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
/1/ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
működési és felhalmozási bevételek és kiadások szerint az 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően
6.824.834 EFt eredeti előirányzattal,
7.266.271 EFt módosított előirányzattal,
7.084.406 EFt bevétel teljesítéssel,
6.191.889 EFt kiadás teljesítéssel
jóváhagyja.
A megelőző év tényadatait a 15. sz. melléklet tartalmazza.
/2/ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi Egyszerűsített éves beszámolóját a 16.
sz. melléklet szerint jóváhagyja.
/3/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei költségvetési bevételeit és
kiadásait a 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. §
/1/ A képviselő-testület az önkormányzat központilag kezelt felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. számú
melléklet szerint, az intézményi felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4/a. számú melléklet szerint
jóváhagyja.
/2/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatok szerinti teljesítését az 5. számú melléklet szerint
jóváhagyja.
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú melléklet
szerinti összevont mérlegadatok alapján 23.177.430 EFt-ban állapítja meg. Az önkormányzat eszközeinek és
forrásainak intézményenkénti kimutatását a 13/1. és 13/2.számú melléklet mutatja be. A képviselő-testület
önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulását a 10. számú, a forgalomképesség szerinti megbontását
a 10/1.és 10/2. számú melléklet szerint, a tartós részesedések állományát a 11. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
4. §
/1/ Az Önkormányzat 2008.évi helyesbített pénzmaradványa 672.579 eFt, az állami támogatások elszámolása
alapján a módosított (felhasználható) pénzmaradvány 660.235 eFt a 12.számú mellékletben bemutatottak
szerint.

5. §
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetési bevételeit és kiadásait határozatával a 6. és
6/a. számú melléklet szerint hagyta jóvá.
6. §
A Német Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetési bevételeit és kiadásait határozatával a 7. és 7/a.
számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A képviselő-testület az önkormányzat normatív állami támogatásainak valamint az iparűzési adóerőképesség
(jövedelem különbség mérséklés) elszámolását a 8.számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
8. §
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a
rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
9. §
Az önkormányzat által 2008. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet tartalmazza. Az
önkormányzat által adott kölcsönök állományát a 17.számú melléklet részletezi.
10. §
Az önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 19. sz. melléklet, az előirányzatok egyeztetését a 20. sz.
melléklet tartalmazza.
11. §
A képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát, kezesség- és garanciavállalását lejárat, hitelezők
és célok szerinti részletezését a rendelet 14/1. és 14/2.számú melléklete szerint hagyja jóvá. A többéves
kihatással járó önkormányzati döntések számszerűsítését, évenkénti ütemezését a 14/3.számú melléklet
tartalmazza.
12.§
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kiskunhalas, 2009. április 27.

Dr. Várnai László
polgármester
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2009. április 29.
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