
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elő t er j e s z t é s  
 
 
 

A Képviselő-testület 2008. április 29-i ülésére 
 
 
 
 

2007. évi zárszámadás 
 
 
 
 
 
 Előterjesztő : Szlahó Csaba 
 Polgármester 
 Leíró: Tóth Erika 



 

 - 2 - 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának eredményéről a következők 
szerint számolok be: 

Az 2007. évi gazdálkodás során biztosított volt a település egészének zavartalan 
működése és a gazdálkodásra jellemző volt a takarékos gazdálkodás mellett jelentős 
fejlesztésre is sor kerülhetett. 

A 2007. évi költségvetési rendelet végrehajtása során 257.776 e Ft helyesbített 
pénzmaradvány keletkezett, melyet a zárszámadás 17/a. számú melléklete; a feladattal 
terhelt pénzmaradvány részletezését a zárszámadás 17/b. számú melléklete tartalmazza. 
A 2008 évi költségvetés bevételi oldalán 200.000 e Ft pénzmaradvány került tervezésre; 
melynek következtében a 2007. évi pénzmaradvány nem biztosít minden 2007. évben 
keletkezett kötelezettségvállalására fedezetet. A fedezettel nem rendelkező 2007. évi 
kötelezettségvállalást a 18/a. számú melléklet tartalmazza. A szabad pénzmaradvány 
terhére felmerült igények a 18/b. számú mellékletben kerültek bemutatásra; melynek 
felhasználásról a Képviselő-testületnek kell döntenie. 

A kötelező és önként vállalt feladatait az Önkormányzat megoldotta. A tervezett 
bevételek beszedésre kerültek. A kiadások közül az intézményekben, valamint a 
települési feladatok közül egyes feladatok 2008. I. negyedévben kerülnek illetve 
kerültek teljesítésre. 

A 2006. évi pénzmaradvány felhasználásra került a 2006. évi zárszámadási rendeletnek 
megfelelően. 

Az önkormányzat eredeti és módosított működési-, felhalmozási bevételeinek, 
kiadásainak mérlegszerű bemutatását a I. sz. melléklet az önkormányzat költségvetését 
az 1/a. számú melléklet tartalmazza. 

Önkormányzati szinten a bevételek fő összege 4.458.699 e Ft, a kiadások fő összege 
4.188.065 e Ft . A teljesítménymutatók a módosított előirányzathoz viszonyítva a 
bevételeknél 84 %-os , a kiadásoknál 79 %-os értéket mutatnak. 

A helyi adóbevételek teljesítése az előirányzat szerint alakult, többletbevételt is 
eredményezett a felderítés következményeként, biztosítva a gazdálkodás 
zavartalanságát. A  többletbevétel az adózási kötelezettségüket nem teljesítő adózók 
felderítéséből származik. A gépjárműadó beszedés jól teljesült. 

2007-ban a helyi adó bevételek az Önkormányzat bevételeinek közel 21,6 %-át tették ki, 
a költségvetési összes állami támogatás összege 775.863e Ft, mely 17,37 %-a az 
összköltségvetésnek. A támogatásokon belül legjelentősebb az állami normatív 
támogatás – 72,85 % − ,a kötött felhasználású támogatás − 3,42 %-, a Szakorvosi 
Rendelőintézet felújításának címzett támogatása − 14,94 %. 
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A Társadalom Biztosítási Alapoktól átvett pénzeszköz 341.511 e Ft, előző évhez képest 
csökkenést mutat, melynek okai: 

 A Szakorvosi Rendelőintézet felújítása 

 A 2007. február 15-étől fizetendő vizitdíj; melynek következtében a 
betegforgalom csökkent. 

2007. évben a módosított előirányzathoz képest  

 A lakosságtól közműfejlesztésre átvett pénzeszköz 476 %-os növekedést 
mutat. A lakosságot a talajterhelési díj bevezetése pozitívan ösztönözte a 
csatorna rákötésre. 

 A működési célú hitel visszafizetése soron a teljesítés összege nulla, 
melynek oka, hogy év végén a költségvetési folyószámla egyenlege pozitív 
volt. 

 A hosszú lejáratú hitelek 300.000 e Ft eredeti előirányzatához képest a 
módosítás és a teljesítés összege is nulla, melynek oka, hogy év közben a 
Képviselő-testület az értékpapír kibocsátás mellett döntött. 

 A tartozások kötvénykibocsátásból 1.000.000 e Ff módosított 
előirányzathoz képest a teljesítés 30 %-os, melynek oka, hogy a 700.000 e 
Ft értékpapír kibocsátásáról a testület még a decemberi testületi ülésen 
döntött, a kibocsátás azonban 2008. évben valósult meg. 

 Az ingatlanbevétel teljesítése 11 %, az alulteljesítés oka, hogy a 2007. évi 
költségvetés tervezésekor értékesítésre kijelölt ingatlanok után alacsony 
volt az érdeklődés. 

 Vecsés Város Önkormányzata a Viziközmű Társulat hitelfelvételéhez 
kézfizető kezességet vállalt, melyet minden évben a költségvetésbe 
tervezni kell. A 2007. évre esedékes törlesztő részleteket a társulat a bank 
felé teljesítette, ezért nem látható teljesítés a 3/a. számú melléklet 2.3.1.2. 
során. 

2007. évben értékesítésre került földterületek, ingatlanok: 

 Vasvári Pál u. 9. sz. alatti ingatlan (1424 Hrsz.) 

 Wass Albert u.  (4169 Hrsz.) 

A részben önálló intézmények bevételeit és kiadásait címek szerint, mérlegszerűen a 3.b 
számú melléklet mutatja be. Az intézmények működési bevételei az előirányzatnak 
megfelelően alakultak, a kiadásoknál az előirányzat maradvány egy része a takarékos 
gazdálkodásból, másrészt a feladatok megvalósításának 2008. évre való áthúzódásaiból 
ered; valamint a többletbevételből. 
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Megállapítható, hogy a költségvetés végrehajtása összességében a tervezett szerint 
alakult. 

A bevételek és a kiadások eltérő ütemezése miatt az önkormányzat a likviditás 
megtartása érdekében folyószámlahitelt vett igénybe 2007. év folyamán is, mely 
szükséges, mert így teljes mértékben biztosított az Önkormányzat fizetőképessége az 
átmeneti időszakokban. Gondoljunk csak arra, hogy a pályázati lehetőségek köre egyre 
szélesedik, s döntő többségük utófinanszírozású, így ezek finanszírozása a szűkös 
anyagi keretek közt egyre inkább nehézségeket okozhat. 

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények tevékenységének kiadásai az előirányzatnak 
megfelelően alakultak. 

A rendszeres és eseti segélyek a meghatározott ütemezésben kerültek kifizetésre. 

Címrend szerinti bontásban az 5. számú melléklet a felújításokat, a 6. számú melléklet 
a beruházásokat tartalmazza. A beruházásokra és felújításokra 2007. évben Vecsés 
Város Önkormányzata összesen 1.306.717 e Ft-t fordított. A legfontosabb fejlesztési 
elképzelések megvalósultak, minden intézményben történt fejlesztés a lehetőségekhez 
mérten, azt figyelembe véve, hogy hol, mely feladat elvégzése volt sürgős. 

Szakorvosi Rendelő beruházása 2006. évben befejeződött, a pénzügyi rendezés azonban 
2007. évben realizálódott. 

2007. évben megvalósult: 

 UÚtépítések, térrendezésekU: 

 Achim András u. 25.002.996 Ft 

 Ady Endre u. 6.514.234 Ft 

 Ecseri u.  5.278.212 Ft 

 Ibolya u.  1.560.106 Ft 

 Angyal u. 11.215.382 Ft 

 Erzsébet u.-Vigyázó F. u 15.999.454 Ft 

 Szondi u. 20.089.975 Ft 

 Liliom u. 6.710.582 Ft 

 Nefelejcs u. 6.325.753 Ft 

 Katona József u. 12.870.000 Ft 

 Lőrinci u. 91.589.000 Ft 

 Éva u. 15.983.033 Ft 

 Nap u. 3.209.850 Ft 
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 Ádám u. 17.890.286 Ft 

 Mátyás u. 15.384.852 Ft 

ÖSSZESSEN: 255.623.715 Ft 

 UJárdaépítésekU: 

 Angyal u. – Csillag u. közötti szakasz 1.574.866 Ft 

 Lőrinci út páros oldala 2.362.884 Ft 

 Telepi út 2.460.512 Ft 

 Epres területe 1.756.321 Ft 

 Kellner dr. u. 2.158.985 Ft 

 Fő út buszmegálló 1.337.776 Ft 

ÖSSZESSEN: 11.651.344 Ft 

 UÚttervezések:U  11.358.000 Ft 

 Bem u., Árpád u., Arany J. u., Klapka u., György u., László u., Péter u., Pál 
u., Csaba u., Botond u., Előd u., Toldi u., Lőrinci u.( forgalomtechnika) 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete szem előtt tartva a jövedelmezőséget, 
olyan beruházásokat valósított meg, melyek továbbhasznosításával a későbbiekben az 
önkormányzat jelentős bevételt realizálhat: 

 UFöldterület, ingatlan vétel: 

 Felsőbabád út ( 0152/56 hrsz. ) 500.000 Ft 

 0182/52 hrsz 11.954.800 Ft 

 0182/50,51 hrsz 16.955.900 Ft 

 0302/13,14,17,18 hrsz 15.543.500 Ft 

 Toldy F. u. 29/a ingatlan 18.000.000 Ft 

 Tó u. 11 telekvásárlás 2.100.000 Ft 

 UJelentősebb intézményi felújítások, beruházások: 

 Egészségügyi Szolgálat: 

 0BSzakorvosi Rendelőintézet felújítása 307.604 e Ft 
 Külső terület rendezése 8.880 e Ft 
 Gyengeáramú rendszer 16.719 e Ft 
 Röntgengép 89.362 e Ft 
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 Petőfi Sándor Általános Iskola Szakközépiskola és Gimnázium 

 WC csoport felújítása 5.556 e Ft 
 József Attila Művelődési Ház 

 Tetőszerkezet felújítása 1.504 e Ft 
 Központi Konyha 

 Csatorna hálózat felújítása 1.453 e Ft 

A fent felsoroltakból is és a táblázat 5. számú -, 6. számú mellékletekben kirészletezett 
beruházásokból is jól látható, hogy 2007. évben Vecsés Város Önkormányzata három fő 
beruházási vonalat valósított meg: 

 Az új Vecsést Gyállal összekötő - út építése, mely Európai Uniós forrásból 
került finanszírozásra, s 2007. évben befejeződött. A pénzügyi elszámolás 
részletes bemutatása 14. számú melléklet tartalmazza. A pályázati 
dokumentáció komplett kidolgozására Vecsés Város Önkormányzata 2003. 
évben pályázatot nyert el a Pályázati Előkészítő Alap ( PEA ) keretében, 
amely szintén EU-s forrás volt. A beruházásra vonatkozó komplett 
pályázatot 2005. évben nyújtotta be és nyerte el Vecsés Város 
Önkormányzata, mint főkedvezményezett és Gyál Város Önkormányzata 
mint kedvezményezett. A projektet előkészítése 2006. évben és 2007. év 
első felében történt. A beruházás 2007. év áprilisától kezdődött és 2007. 
október 31-én szerződés szerint befejeződött; az elszámolás 2007. év 
december végéig realizálódott. A projekt összköltségvetésében a régészeti 
feltárásra tervezett összegből egy jelentős tétel megmaradt, melyre jutó 
támogatási összeg leigénylésére nem volt lehetőség ( kb. 6.000.000 Ft ). A 
tervezett költségvetéshez képest felmerültek többletkiadások is, melyek 
elsősorban a területvásárlás, illetve hatósági díjak megfizetéséből adódnak. 
A beruházási összegben szereplő tartalék keretből 152.500 Ft megmaradt. A 
projekt eredményeként kiépült Vecsés területén a 0181 hrsz. út, a Széchenyi 
út és a Lőrinci út jelentős szakasza, melyek a 0181-es utat kötik össze a 
vasúti aluljáróval; Gyálon a 0181-es út folytatásaként mint lakóutcák 
kiépültek a Mező Imre utca és a Mátyás Király utca, a Kőrösi úti vasúti 
átjáró fényjelzős berendezéssel valamint felújításra került a Kőrösi út egy 
szakasza. 

 A már korábban részletezett útépítések 

 Az Egészségügyi Szolgálat felújításának pénzügyi rendezése 

Vannak olyan fejlesztésben betervezett feladatok, melynek teljesítése az intézményi 
költségvetés dologi kiadásainál szerepel, mert tartalmában vagy összeghatárában nem 
minősíthető fejlesztésnek. 
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Az intézmények felújítási és karbantartási munkái közül az állagmegóvás volt a 
meghatározó szempont, mivel a szükséges felújítási munkákat a szűkös források miatt 
rangsorolni kellett. 

Vecsés Város Önkormányzat 2006. évről áthúzódó kötelezettségei 407.453 e Ft, 2007. 
évben vállalt kötelezettségei 3.812.913 e Ft összesen 4.220.366 e Ft volt, melyből 
3.484.112 e Ft 2007. évben kifizetésre került. Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi 
kötelezettségvállalás 736.254 e Ft. 

Az Önkormányzat intézményei részben önálló jogkörű gazdálkodó szervek, 
pénzellátásuk a feladataik elvégzéséhez igazodott. Ezért előzetes egyeztetés alapján a 
likviditási helyzet figyelembevételével az intézmények zavartalan működése biztosított 
volt. 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évben 160.652. e Ft-tal 
támogatta az alapítványokat, társadalmi célú és egyéb szervezeteket. A támogatottak 
listája, a támogatás célja és összege a 13. számú mellékletben látható. 

Vecsés Város Önkormányzata 2007. évben a következőkben felsorolt alapítványoknak 
adott támogatást: 

 Vecsési Fúvószenekar Alapítvány 

A támogatás összege 200.000 Ft  

a támogatás célja: 

 fellépések szervezése 

 hangszer utánpótlás, javítás hangszerek 
beszerzése  

 Fiatal zenészek továbbképzése, táboroztatása 

 Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány 

A támogatás összege 1.100.000 Ft  

a támogatás célja: 

 Közalapítvány támogatása a rendőrség gépjármű 
parkjának üzemanyag beszerzéséhez 

 Polgárőrség új arculatának kialakítása 

 Hozzájárulás a polgárőrség és a rendőrség 
zavartalan működéséhez 
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 Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány 

A támogatás összege 6.000.000 Ft  

a támogatás célja: 

 Közalapítvány támogatása a rendőrség gépjármű 
parkjának üzemanyag beszerzéséhez 

 Vecsés Közrendjéhez kapcsolódó egyéb feladatok 
ellátása 

 Polgárőrség új arculatának kialakítása 

 Hozzájárulás a polgárőrség és a rendőrség 
zavartalan működéséhez 

 Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 

A támogatás összege 1.000.000 Ft  

a támogatás célja: 

 Kalendárium elkészítése 

 A szerkesztés-, nyomdai munkálatok-, tördelés, 
fotó költségeire 

 Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 

A támogatás összege 5.500.000 Ft  

a támogatás célja: 

 Az önkormányzati iskolák, óvodák és egyéb 
intézmények működésének támogatása, segítése, 

 A közigazgatási területen belül élő lakosságot 
szolgáló infrastruktúra folyamatos fejlesztése, a 
lakosság széleskörű bevonásának biztosításával, 

 Az önkormányzat működési területén lakók 
számára folyamatos bűnmegelőző és kiemelten 
kábítószer-ellenes propaganda 
tevékenységfolytatás, 

 Az önkormányzati működési területén élő és 
szociálisan rászorulók, nyugdíjasok segítése és 
támogatásuk egyéb szervezeti formában történő 
biztosítása 

 A településen élők kulturális, verseny- és 
tömegsport tevékenységének színvonalas 
szervezése, az ezt végző intézmények, szervezők 
működésének támogatása, tevékenységük 
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elősegítése, egyéb rendezvények szervezése, 
bonyolítása, partnerkapcsolatok elősegítése, 
információs kiadványok, műsorok készítése, 
támogatása. 

 Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 

A támogatás összege 1.000.000 Ft  

a támogatás célja: 

 Az egészségmegóvás, betegségmegelőzés, 
gyógyító és rehabilitációs tevékenység támogatása 

 A vecsési egészségügyi dolgozók 
továbbképzésének, tudományos munkájának és 
rendezvényeinek segítése. 

 Vecsés Sportjáért Alapítvány 

A támogatás összege 3.000.000 Ft  

a támogatás célja: 

 A célok megvalósításának érdekében a 
sportlétesítmények fejlesztésének támogatása, 
különösen anyagi és tárgyi feltételek 
megteremtésének elősegítésével 

 A szabadidősport feltételeinek fejlesztése, 
különösen sportversenyek anyagi támogatásával, 
pénzjutalommal, tárgyi jutalommal, 
sportegyesületek támogatásával, 

 A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás 
nevelés, a nők és a családok sportjának, a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a 
fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges 
részvétellel zajló sportrendezvények 
lebonyolításának segítése, 

 Az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység 
feltételeinek elősegítése, tehetséggondozás 

A támogatott célok minden esetben megvalósultak. 

Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege a 15. számú mellékletben,2007. 
évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése a 16. számú mellékletben, 2007. évi 
egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása a 17/a számú mellékletben kerül 
bemutatásra. 
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Az önkormányzat 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19.számú melléklet, 
vagyonkimutatását a 20/a., 20/b., 20/c., 20/d. számú mellékletek tartalmazzák. 

Vecsés Város Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségei: 

Társaság neve Tulajdon %-a  Tulajdon összege: 

GYÁVIV KFT 34,9% 478.320.000 Ft 
2360 Gyál  
Kőrösi u. 190. 

VETÜSZ KFT  100% 18.910.000 Ft 
2220 Vecsés 
Damjanich u. 34. 

Vecsés Város Önkormányzata piaci értéken értékeli az OTP Nyrt - és a FORRÁS 
részvényeit. Az értékelés 1/4. évente értékhelyesbítéssel történik a tőzsdén jegyzett 
negyedév utolsó napi tőzsdei záróárfolyama szerint. 

A pénzeszközök változásának levezetését a 21. számú melléklet tartalmazza. 

A 2007. évi hitelfelvételi maximum a 22.számú mellékletben kerül bemutatásra. 

A 2007. évi gazdálkodásban fontos tényező volt a takarékosság és az önkormányzati 
vagyonnal való ésszerű gazdálkodás, a város életének zavartalan biztosítása. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének alakulásáról az 23/a. 
számú melléklet; mérlegét a 23/B számú melléklet, a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat 2007. évi költségvetésének alakulásáról az 24/a. számú melléklet, 
mérlegéről a 24/b számú melléklet ad tájékoztatást. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 bevétele: 7.010 e Ft 
 kiadása: 3.692 e Ft 
 Pénzmaradványa: 3.318 e Ft 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
 bevétele: 2.256 e Ft 
 kiadása: 2.211 e Ft 
 Pénzmaradványa : 45 e Ft 

A mérleget a leltárszabályzat szerint végrehajtott leltárral támasztottuk alá . 
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Vecsés Város Önkormányzat előző évben teljesített kiadásainak összege meghaladta a 
300.000.000 Ft-ot és hitelállománnyal is rendelkezik, ezért köteles könyvvizsgálóval 
felülvizsgáltatni és közzétenni az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli 
mérlegét, továbbá a pénzmaradványát és eredmény kimutatását az 1990. évi LXV. 
Törvény 92/A. § (2.) bekezdése alapján. 

Vecsés Város Önkormányzata könyvvizsgálattal a C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt 
Felelősségű Társaságot bízta meg. 

Könyvvizsgáló cég címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 58. 

Nyilvántartásba vételi száma: 000062 

Bejegyzett könyvvizsgáló neve: dr. Szebellédi István 

Kamarai tagsági száma: 002431 

A 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 45. § (1) bekezdés alapján Vecsés Város 
Önkormányzatánál a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, 
vezetésével, az éves költségvetési beszámoló elkészítésével megbízott természetes 
személyek a következők: 

Csepilszki Katalin Reg. Szám: 158391 

Harsányiné Kovács Viktória Reg. Szám: 158390 

Tóth Erika Pénzügyi Alosztályvezető 

 

A 2007. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról megállapítható, hogy az 
Önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt biztosította. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóanyagot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

Vecsés, 2008-04-21 

    Szlahó Csaba sk. 
 polgármester 
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Tervezet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
 
 

…./………./……/ sz. rendelete 
 

az 
 

2007. évi költségvetési 
 
 

zárszámadásról 
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A Magyar Köztársaság, államháztartásáról szóló 1991. XXXVIII. tv., valamint a 
költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről 
szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet és a 249/2000(XII.24.) Módosított 
Kormányrendelet alapján Vecsés Város Önkormányzata az alábbi 0rendeletet alkotja a 
2007. évi zárszámadásáról. 

1.§   Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadást a I. számú mellékletben foglaltaknak 
megfelelően: 
 4.458.699 e Ft  bevétellel 

ebből: Finanszírozási bevétel: 715.893 e Ft 

 4.188.065 e Ft  kiadással  

ebből:  Finanszírozási kiadás: 6.848. e Ft 

jóváhagyja. 

2.§   
(1.) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzat eredeti és módosított 

működési-, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 
I. számú melléklet, az önkormányzat költségvetését az 1/a. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(2.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 
2/a. számú mellékletnek; a 2007. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 
2/b. számú mellékletnek megfelelően fogadja el. 

(3.) Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként a 3/a.számú mellékletben, a 
kiadásokat − ezen belül a kiemelt kiadásokat−feladatonként részletezve a 4. 
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(4.) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 
bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 3/b. számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

(5.) A felújítási kiadás teljesítését 346.070 e Ft főösszegben , valamint annak 
célonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja 

(6.) A fejlesztési kiadások teljesítését 960.647 e Ft főösszegben, valamint annak 
feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja 
el. 
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(7.) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó 
kötelezettségek célonkénti alakulását  számszerűsítését 8. számú melléklet 
szerint fogadja el. 

(8.) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök 
szerinti bontásban a 9. számú melléklet alapján tudomásul veszi. 

(9.) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat, és 
eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet alapján tudomásul veszi 

(10.) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát 
lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

(11.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. számú 
melléklet szerint fogadja el. 

(12.) A céljellegű támogatások felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

(13.) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket , valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi 
elszámolását a 14. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 

(14.) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített 
mérlegét a 15. számú mellékletben,2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi 
jelentését a 16. számú mellékletben, 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány-
kimutatását a 17/a számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(15.) Az önkormányzat 2007.évi  feladattal terhelt pénzmaradvány felhasználását a 
17/b. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 

(16.) A fedezettel nem rendelkező 2007. évi kötelezettségvállalást a 18/a. számú 
melléklet, a feladattal nem terhelt igényeket a 18/b. számú melléklet 
tartalmazza. A fedezettel nem rendelkező 2007. évi kötelezettségvállalások és 
a feladattal nem terhelt igények előirányzatát a Képviselő-testület a 2008. évi 
általános tartalékalapból biztosítja. 

(17.) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19.számú 
mellékletnek megfelelően állapítja meg. 

(18.)  A Képviselő-testület az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti 
vagyonkimutatását a 20/a. , 20/b., 20/c., 20/d. számú mellékletek szerint 
állapítja meg. 
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(19.) A pénzeszközök változásának levezetését a 21. számú mellékletben szereplő 
adatok alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület. 

(20.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi hitelfelvételi maximum bemutatását a 
22.számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

(21.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének alakulását a 
23/a számú melléklet, mérlegét a 23/b számú melléklet szerint tudomásul 
veszi. 

(22.) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének alakulását a 
24/a számú melléklet mérlegét a 24/b számú melléklet alapján tudomásul 
veszi. 

(23.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa 3.318 e Ft, mellyel a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik.  

(24.) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa 45 e Ft, mellyel a 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik. 

3.§  Az önkormányzat záró pénzkészlet a tárgyidőszak végén 265.134 e Ft-ban, a 
Letéti bankszámla egyenlegét 18 e Ft-ban, a Közműfejlesztési bankszámla 
egyenlegeit 7.569 e Ft-ban állapítja meg. 

4.§  Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérleg-
ben, valamint az ingatlan vagyonkataszterben szereplő adatok alapján 
10.358.238 e Ft-ban állapítja meg. 

5.§  Az összefoglaló könyvvizsgálói jelentés a zárszámadási rendelet kötelező 
mellékletét képezi. 

6.§  E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Szlahó Csaba sk    Takács Mária sk 
  Polgármester           jegyző 

 
 
 


	 Szakorvosi Rendelőintézet felújítása 307.604 e Ft

