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az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 

 
 

 
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok 

és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő 
szervek feladat- és hatásköreirıl szóló módosított 1991. évi XX. törvény 138. §-a (1) 
bekezdésének k) pontja, továbbá az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 82. §-a szerinti gazdálkodási feladat -és hatáskörében az ön- 
kormányzat 2007. évi költségvetése végrehajtásának elfogadásáról az alábbi 
zárszámadási rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzat szerveire, valamint a helyi 
kisebbségi önkormányzatokra aaz alábbiak szerint: 
 a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 
       - Polgármesteri Hivatal  
  - Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal 
  - Csorvási Cigány Önkormányzattal 
  - Román Kisebbségi Önkormányzattal 
       - Általános Mővelıdési Központ 
       - Egyesített Szociális Intézmény 
  
 
 

Költségvetési bevételek 
 
2.§ Csorvás Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési beszámolójában a 
bevételek fıösszege 897.911 ezer Ft. 
 

        (1) A 2007. évi bevételek forrásonkénti alakulása a következı: 
Intézményi folyó bevételek       70.339 ezer Ft 
Helyi adó bevételek        54.734 ezer Ft 
Átengedett központi adók     350.323 ezer Ft 
Egyéb sajátos bevételek         9.249 ezer Ft 
Normatív állami hozzájárulások    187.831 ezer Ft 
Normatív kötött felhasználású támogatások     21.531 ezer Ft 
Központosított elıirányzatok       24.864 ezer Ft 
Helyi önkormányzatok fejl. felad. támogatása      7.947 ezer Ft 
Mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása.   13.000 ezer Ft 
Egyéb központi támogatás            903 ezer Ft 
Támogatásértékő mőködési bevétel      38.488 ezer Ft 
Támogatásértékő felhalmozási bevétel       7.118 ezer Ft 



Felhalmozási és tıkejellegő bevételek              4.500 ezer Ft 
Támogatási kölcsönök visszatérülése      7.645 ezer Ft 
Elızı évi támogatások visszatérülése      1.609 ezer Ft 
Hitelbevétel        88.834 ezer Ft 
Pénzmaradvány felhasználás        8.996 ezer Ft 

          Bevételi fıösszeg:                897.911 ezer Ft 
 
  (2) Az önkormányzat költségvetési intézményenkénti bevételeinek címek, alcímek, 
elıirányzat - csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti - megoszlását az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 
 

Költségvetési kiadások 
 
3.§ Csorvás Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési beszámolójában a 
kiadások fıösszege 873.019 ezer Ft. 
 
 (1) Az 2007. évi kiadások alakulása a következı: 
 
      Mőködési kiadások összesen:             770.828 ezer Ft 
     - Személyi juttatások              328.787 ezer Ft 
     - Munkaadókat terhelı járulékok             106.339 ezer Ft 

                 - Dologi kiadások               227.448 ezer Ft 
     - Pénzeszközátadás, egyéb támogatás            108.254 ezer Ft 

 
      Felhalmozási és felújítási kiadások össz.   68.019 ezer Ft 
     - Beruházási kiadások     54.451 ezer Ft 

                 - Felújítási kiadások     13.568 ezer Ft 
 
   Egyéb kiadások        34.172 ezer Ft 

       - Hitelkiadás      17.105 ezer Ft 
       - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése  17.067 ezer Ft 
 
  (2) Az önkormányzat költségvetési intézményenkénti kiadásainak - címek, alcímek, 
elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti - megoszlását a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
4.§ A költségvetési pénzmaradvány intézményenkénti alakulását a 3. számú melléklet 
tartalmazza, melynek felhasználásáról elıterjesztés alapján a Képviselı-testület dönt. 
 
5.§ A Polgármesteri Hivatal bevételeit feladatonként a 4. számú melléklet, kiadásait 
feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Általános Mővelıdési Központ 
bevételeit és kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet, az Egyesített Szociális 
Intézmény bevételeit és kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 
6.§ A Polgármesteri Hivatal 2007. évi pénzeszközátadási kötelezettségeinek 
bemutatását a 8. számú melléklet tartalmazza. 
 
7.§ Az önkormányzat és intézményei felújítási kiadásainak célonkénti alakulását, 
valamint a felhalmozási kiadásainak feladatonkénti alakulását a 9. számú melléklet 
tartalmazza. 



 
8.§ Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 10. számú melléklet, a bevételek és 
kiadások mérlegét pedig a 11. számú melléklet, míg a kisebbségi önkormányzatok 
bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11/1. számú melléklet tartalmazza. 
 
9.§ Csorvás Város Önkormányzatának - könyvvizsgáló által auditált - egyszerősített 
mérlegét a 12. számú melléklet, az egyszerősített éves pénzforgalmi jelentését a 13. 
számú melléklet, az egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 14. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
10.§ (1) Az önkormányzat létszáma a 2007. évi költségvetési beszámolóban 173 fı. 
Képviselık és nem képviselı külsı bizottsági tagok közül tiszteletdíjban 21 fı részesült. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési intézményenkénti létszáma a 15. számú mellékletben 
került kimutatásra. 

 
11.§ A rendelet 3. számú mellékletében a Polgármesteri Hivatal költségvetési 
pénzmaradványában az önkormányzatnak járó állami támogatás került kimutatásra. A 
normatív állami hozzájárulás elszámolásának őrlapját a 16/1. számú melléklet, a 
normatív kötött felhasználású támogatások őrlapját a 16/2. számú melléklet, az 
önkormányzat adóerıképességének alakulását a 16/3. számú melléklet tartalmazza. 
 
12.§ A rendelet 10. számú mellékletében (könyvviteli mérlegben) kimutatott hitelek és 
kötelezettségek állományát, valamint a hosszú távú kötelezettségvállalások állományát a 
17. számú melléklet tartalmazza. 
 
13.§ A közvetett támogatások kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
 

Záró rendelkezések 
 
 
14.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
           
 
 

 
 
Szilágyi Menyhért    Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
polgármester       jegyzı 

 
 

Kihirdetve:2008. április 30-án. 


