Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2009. (IV.27.) rendelete
a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2008. évi költségvetési
gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1)

Budaörs Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 20.)
ÖKT rendelete végrehajtásának
a, bevételi főösszegét
19.338.380 e Ft-ban
azaz tizenkilencmilliárd-háromszázharmincnyolcmillió-háromszáznyolcvanezer
forintban,
b, kiadási főösszegét
13.782.826 e Ft-ban
azaz tizenhárommilliárd-hétszáznyolcvankétmillió –nyolcszázhuszonhatezer
forintban,
jóváhagyja.

Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet szerint, kiadásait
jogcímenként a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Önkormányzat önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételi
és kiadási előirányzatának teljesítését a 9., 10., 11., 11A., 11B., 11C., 12., 12A.,
12B. és 12C. számú mellékletek szerint fogadja el.
(4) A Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok teljesítése a 13. sz. melléklet szerint
épült be a Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójába.
(2)

2.§
A felhalmozási kiadásokat és azok teljesítéseit az 5. és a 17. számú melléklet szerint
fogadja el.
3.§
Az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 27. és 28. számú
mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján
39.930.639 e Ft-ban
azaz –
harminckilencmilliárd-kilenszázharmincmillió-hatszázharminckilencezer –
forintban állapítja meg.

4.§
A Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 18. számú melléklet
szerint 5.337.983 e Ft-ban fogadja el, melyből a kisebbségi/nemzetiségi
önkormányzatok pénzmaradványa:
• Görög Kisebbségi Önkormányzat
2. 542 e Ft
• Német Nemzetiségi Önkormányzat
112.235 e Ft
• Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
0 e Ft
• Roma Kisebbségi Önkormányzat
1.050 e Ft
• Román Kisebbségi Önkormányzat
720 e Ft
• Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
40 e Ft
Budaörs Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan gazdálkodó
költségvetési intézmények pénzmaradványát a 19. számú melléklet szerint
119.562 e Ft-ban hagyja jóvá.
5.§
Az 2008. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást a 21. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
6.§
Az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a
Polgármesteri Hivatal létszámkeretét a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§
A 2008. évi egyszerűsített beszámolót a 30. 31. és 32. számú mellékletben foglaltak
szerint fogadja el.
8.§
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2009. április 23.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

A 8/2009.(IV.27.) ÖKT. rendelet 2009. április 27-én a Polgármesteri Hivatal (Budaörs,
Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető

