
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

17/2009. (V. 05.) számú 
rendelete 

 
a 2008. évi zárszámadásról 

 
 
Enying Város Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§. 
alapján Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 2008. évi 
zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§. 
 

A költségvetés bevételei és kiadásainak előirányzatának teljesítése 
 

(1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. évi 
költségvetésének teljesítését jelen rendelet melléklete szerint 

 

1.130.927 eFt kiadással 
1.143.287 EFt bevétellel 

 

állapítja meg. 

 

Mőködési költségvetés kiadás 1 076 070 
Felhalmazási költségvetés kiadás 32 808 
Költségvetési kiadás összesen 1 108 878 
Mőködési hitel törlesztés 8 614 
Felhalmazási hitel törlesztés 10 672 
KIADÁS összesen 1 128 164 
Függı, átfutó, kiegy. kiadások 2 763 
KIADÁS mindösszesen 1 130 927 
  
Mőködési költségvetési bevétel 1 067 475 
Felhalmazási költségvetési bevétel 56 888 
Költségvetési bevétel összesen 1 124 363 
Mőködési hitel bevétel 17 521 
Felhalmazási hitel bevétel 0 
BEVÉTEL összesen 1 141 884 
Függı, átfutó, kiegy. bevétel 1 403 
BEVÉTEL mindösszesen 1 143 287 
  
Fiananszírozási célú mőveletek egyenlege -15 485 

 
(2) Az önálló intézmény finanszírozásának teljesítését 764.777 EFt-ban állapítja meg. 
 

(3) A költségvetés bevételei előirányzatainak teljesítését a 1. melléklet tartalmazza. A 

teljesített hitelfelvételt a 1. melléklet tartalmazza.  
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(4) A költségvetés kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza. A működési és fejlesztési 

tartalékokat a 2. melléklet tartalmazza. 

 
(5) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 2A. melléklet 

tartalmazza, ezek szöveges indoklását a 2B melléklet tartalmazza. 

 

(6) A közvetett támogatásokat és szöveges indoklásukat a 2C. melléklet tartalmazza. 

 
(7) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
A beszámoló 3. melléklete melléklete tájékoztatásul bemutatja a 2007. évi költségvetés éves 
teljesítési adatait, valamint a 2008. évi költségvetés eredeti és módosított elıirányzatait is. 
 

(8) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a az 

3A melléklet tartalmazza. 

 

(9)A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai, valamint önálló intézménye 
és részben önálló intézményeinek 2008. évi létszámelıirányzatának teljesítését a 4. melléklet 
tartalmazza. 
 

(1) A Képviselı-testület az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek záróállományát a  
5. melléklet szerint fogadja el. 
 
(11) A Képviselı-testület az önkormányzat által adott kölcsönök záróállományát a  
6. melléklet szerint fogadja el. 
 
(12) A Képviselı-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 7/I. és 7/II. melléklet szerint 
fogadja el. 
 
(13) A 7/III. melléklet tájékoztató jelleggel bemutatja vagyonkimutatásban szereplı egyes 
vagyonelemek összetételét. 
 
(14) A Képviselı-testület a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait a 8. melléklet 
szerint fogadja el. 
 
(15) A 2008. évi közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) a  
Képviselı-testület a 9. melléklet szerint fogadja el. 
 
(16) Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadását a 10. melléklet 
tartalmazza. 
 
(17) Az önkormányzat 2008. évi szöveges beszámolója a rendelet 11. mellékletét képezi. 

 
2.§. 

 
A Képviselı-testület az önkormányzat könyvvizsgáló által felülvizsgált egyszerősített 
mérlegét az E/1. számú, egyszerősített pénzforgalmai jelentését az E/2. számú, az 
egyszerősített pénzmaradvány kimutatást az E/3. számú, az egyszerősített eredmény 
kimutatását az E/4 számú melléklet szerint fogadja el. 
 
 

3.§. 
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Záró rendelkezések 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésérıl szóló 4/2009. (III. 05.) számú rendelet. 

 
(3) Jelen rendelet elválaszthatatlan részei az 1; 2; 3; 3a; 4; 5; 6, 7/I; 7/II; 7/III; 8; 9; 10; 11; 
E/1; E/2 és E/3 számú mellékletek. 
 
Enying, 2009. április 29. 
 
 
Melléklet 
10. sz. melléklet 
11. sz. melléklet 
 
 
 
 

  Tóth Dezsı      Szörfi István 
polgármester          jegyzı 

 
 
Kihirdetve: 2009. május 5. 
 
 
 
 

Szörfi István 
    jegyzı 

 


