
 
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
6/2009. (IV.20.)  

önkormányzati rendelet 
 

az Önkormányzat 2008.évi zárszámadására 
 
 

1.§.  
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi 
zárszámadását a könyvvizsgáló jelentésével együtt 481200 e Ft bevétellel és 481484 
e Ft kiadással hagyja jóvá az 1. számú melléklet szerint. 

 
/1/ Kiadásokon belül:  
- Személyi juttatások 209943 e Ft 
- Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség   67436 e Ft 
- Dologi kiadások   74091 e Ft 
- Egyéb folyó kiadások     5907 e Ft 
- Pénzeszköz átadás egyéb támogatás   82869 e Ft 
- Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása       622 e Ft 
- Részvények és részesedések vásárlása     1823 e Ft 
- Finanszírozási kiadások    -  493 e Ft 

 
/2/ Működési célú bevételek és kiadások 2008. évi mérlegét a 2. számú  
     melléklet szerint fogadja el. 
 
/3/ A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2008. évi mérlegét a 3. számú 
     melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
/4/ A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2008. évi teljesí- 
     tését szakfeladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
/5/ Az Igazgatási tevékenység 2008. évi működési kiadásainak 
     teljesítését                                                                           93509 e Ft-tal 
           Ebből:  - Személyi juttatások                 56354 e Ft 
                       - Munkaadót terhelő járulékok   16353 e Ft 
                       - Dologi kiadások                       15825 e Ft 
                       - folyó kiadások                           4977 e Ft 
     fogadja el az 5. számú melléklet szerint. 
 
/6/ A felújítási kiadások 2008 évi teljesítését 34688 e Ft összegben hagyja  
     jóvá a 6. számú melléklet szerint. 
 
/7/ A beruházási kiadások 2008. évi teljesítését 4598 e Ft összegben a  
     7. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
 

2.§.  



Az Önkormányzat 2008. évi helyesbített pénzmaradványát -15513 e Ft 
negatív összeggel hagyja jóvá a 8/b számú melléklet szerint. 
Ebből: 
költségvetési befizetési kötelezettség                      753 e Ft  
 
  
                                                                  3.§.  

 
Az Önkormányzat 2008 december 31-i állapot szerinti eszközeinek és 
forrásainak összegét 482042 e Ft-ban állapítja meg a 8. számú melléklet 
szerint. 
Az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti forgalomképtelen 
ingatlan leltárát a 9. számú, a korlátozottan forgalomképes ingatlan leltárát a 
9/a, a forgalomképes ingatlan leltárát a 9/b mellékletek szerint fogadja el. 

 
 

                                                             4.§. 
 
A 2008. évben nyújtott közvetett támogatásokat 2687 e Ft összegben hagyja 
jóvá a 10. számú melléklet szerint. 
 
 

5.§.  
 

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. évi engedélyezett és 
ténylegesen betöltött létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
 

6.§.  
 

Ez a rendelet kihirdetése napján 2009. április 20.-án lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a 2/2009./III.02./, a 9/2008./IX.01./, a 6/2008./V.15./ 
önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2008./II.18./ önkormányzati rendelet 
– az önkormányzat 2008. évi költségvetésére- hatályát veszti. 
 
K e n g y e l, 2009. április 16. 
 
 
 
/: Czédly Gyula :/                                                                     /:  Szabó István  :/ 
    polgármester                                                                                   jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
Kengyel, 2009. április 20. 
                                               /: Szabó István :/ 
                                                     jegyző 
   

 
 
 


