
Tápiószele Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2005. (V. 02.) rendelete

a Tápiószelei Nagyközségi Önkormányzat 2002. évi zárszámadásáról

Tápiószele  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2002.  évi  költségvetésének 
végrehajtásáról, az 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján, az alábbi rendeletet 
alkotja:

1. §.

(1) A Képviselő-testület a Nagyközségi Önkormányzat 2002. évi költségvetésének 
     végrehajtásáról szóló beszámolót
                                                      50.627 ezer forint nyitó pénzkészlettel,
                                                    624.372 ezer forint bevétellel,
                                                    660.029 ezer forint kiadással,
                                                      14.970 ezer forint záró pénzkészlettel
     jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve az 1. számú 
      mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el a Képviselő-testület.

(3) Az Önkormányzat és intézményei kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat – 
      feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak, illetve a mellékletben 
     összesítetteknek megfelelően fogadja el a Képviselő-testület.

(4) A Képviselő-testület a pénzmaradvány összegét 7.688 ezer forintban állapítja meg (3. 
      számú melléklet).

(5) Az Önkormányzat mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2002. évi költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó feladata 
      és előirányzat teljesítésének alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

2. §.

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tápiószele, 2005. április 28.

                                 K o v á c s   Ferenc s.k.                        T ó t h   Julianna s.k.
                                      polgármester                                     jegyző



Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Tápiószele, 2005. május 2.

                                              T ó t h   Julianna s.k.
                                                      Jegyző



6. számú melléklet

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó feladata és 
előirányzata

(ezer forintban)

A több éves kiha-                   eredeti előirányzat – éves bontásban                    előir. teljesítése
tással járó feladat                2002.    2003.    2004.    2005.    2006.   2007.              2002.
                                                                         Év

Hitel – tőke törlesztés         8.086
Hitel – kamat törlesztés                  16.000  16.000  16.000  16.000 16.000            4.306

Átadott pénzeszköz
Közvilágítás korszer.
(tőke + kamat)                    4.500    4.500     4.500    4.500        -                            4.500

Ö s s z e s e n :                 12.586                                                                              8.806


