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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi 
költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról 

 
 
A Közgyűlés  
 

1. § 
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi  
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 

2. § 
 

1. Az Önkormányzat 2007. évi eszközeit és forrásait az 15. számú 
melléklet szerint 126.286.874 eFt összegben hagyja jóvá. 

 
2. Az Önkormányzat 2007. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványát    

1.999.981 eFt összegben, a módosított pénzmaradvány összegét 
1.858.120 eFt összegben a 17. számú melléklet, az intézmények 
pénzmaradványát a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
3. Az önkormányzat 2007. évi vállalkozási tevékenységből származó 

eredményét a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

4. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatainak 
teljesítését a 1. számú melléklet szerint 38.037.626 eFt bevétellel 
és 36.288.887 eFt kiadással 1.748.739 eFt egyenleggel hagyja 
jóvá. 

 
5. A rendelet 2. § (4) bekezdésében megállapított bevételeit 

intézményenként és bevételi forrásonként az 5.1. számú és a 3. 
számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 

 
6. A rendelet 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadásokat 

intézményenként és kiemelt előirányzatonként az 5.2. és 4. számú 
melléklet szerint tudomásul veszi.  

 
7.  A felújítási kiadások teljesítését 536.768 eFt főösszegben, valamint                    

annak célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint 
elfogadja. 
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        8. A városfejlesztési kiadások teljesítését 2.004.465 eFt 
főösszegben,1.863.915 eFt felhalmozási és 140.550 eFt 
működési kiadással, valamint annak feladatonkénti részletezését 
a 7. számú   mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

    
9.    Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit  

és kiadásait a 8. számú melléklet szerint elfogadja. 
 
 

3. § 
 

1. A kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételeit és kiadásait az 
10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7. számú mellékletek szerint 
tudomásul veszi. 

 
2. Az Önkormányzat 2007. december 31-én fennálló hitelállományát 

9.649.898 e Ft összegben, betétállományát 1.431.985 e Ft 
összegben a 20. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 

 
3. A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 21. számú 

melléklet szerint tudomásul veszi. 
 

4. A helyi adórendeletekben szabályozott és az adózók által 
igénybevett adókedvezmények összegét a 23. számú melléklet 
szerint tudomásul veszi. 

 
 

4. § 
 

E rendelet 2008. április 30. napján lép hatályba. 
 
Nyíregyháza, 2008. április 28. 
 
 
 
Csabai Lászlóné     Dr. Szemán Sándor 
  polgármester      jegyző 
 
E rendeletet 2008. április hó 29. napján kihirdetem.  
 
Nyíregyháza, 2008. április 29. 
 
 
 
        Dr. Szemán Sándor 
         jegyző  
 
 
 




