MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2007.(III.28.) Ök
rendelete
a 2006. évi zárszámadásról

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 16. §. /1/
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
mXXXVIII. Tv. 82. §. alapján Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzata
2006. évi gazdálkodásának végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

/1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés bevételi előirányzatának
teljesítését az 1. sz. mellékletben meghatározott részletezés szerint
696.360 e Ft-ban
állapítja meg.
/2/ A bevételek részletezését költségvetési címenként, szakfeladatonként a 2.
számú melléklet, működési bevételek részletezését a 3. számú melléklet, a
normatív állami hozzájárulás és kötött felhasználású normatív támogatások
elszámolását 4. számú melléklet tartalmazza.
2.§
/1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatának
teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott részletezés szerint
689.207 e Ft-ban
állapítja meg.
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/2/ A kiadások költségvetési címenkénti, ezen belül kiemelt előirányzatonkénti
részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
/3/ A pénzeszköz átadás, egyéb támogatások részletezését a 6. számú melléklet
tartalmazza.
/4/ A társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a 7. számú melléklet
tartalmazza.
/5/ A felhalmozási kiadásokat célonként a 8. számú melléklet szerinti
részletezésben a beruházási kiadásokat
115.251 e Ft
a felújításokat
7.199 e Ft
összeggel hagyja jóvá a képviselő-testület.

3.§
A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési pénzmaradványát a
9. számú mellékletben foglaltak szerint
18.832 e Ft
összeggel hagyja jóvá.
Ebből: a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa
Ezen belül a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
A Román Nemzetiségi Önkormányzat
Általános Iskola:

16.210 e Ft
2.000 e Ft
8 e Ft
614 e Ft

4.§
/1/ A zárás a Szlovák Önkormányzat _____/2007 (
elfogadott zárszámadását
2.571 e Ft
571 e Ft
2.000 e Ft
tartalmazza.
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.) határozatával

bevétellel
kiadással
pénzmaradvánnyal

/2/ A zárás a Román Önkormányzat _____/2007. (
elfogadott zárszámadását
1.275 e Ft
1.267 e Ft
8 e Ft

.) határozatával

bevétellel
kiadással
pénzmaradvánnyal

tartalmazza.
5.§
A képviselő-testület Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának
ténylegesen foglalkoztatott létszámadatait a 10. számú melléklet szerint fogadja
el.
6.§
A 11. számú melléklet, tájékoztató jelleggel tartalmazza az Önkormányzat 2006.
évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását.
7.§
Az Önkormányzat által kivetett helyi adók 2006. évi kivetése és beszedése
tájékoztató jelleggel a 12. számú mellékletben szerepel.
8.§
Nagyközségi Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2006. év
december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú melléklet részletezettek
szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó intézmények mérlegadatai, valamint a
vagyonleltár alapján.
9.§
Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának többéves elkötelezettsége:
nincs
10.§
Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának hitelállománya
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nincs

11.§
Közvetett támogatások:
- iparűzési adókedvezmény
- Szemétdíj támogatás

5.340 e Ft
300 e Ft

12.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Medgyesegyháza, 2007. március 27.

Dr. Nagy Béla
polgármester

Gácsér Béla
jegyző
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9. számú melléklet a
7/2007.(III.28.) Ök. rendelethez

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁSA

Megnevezés
1./

Záró pénzkészlet

Költségvetési aktív kiegyenlítő
elszámolások záró egyenlege
(+ -)
3./ Költségvetési aktív átfutó elszámolások
záró egyenlege
4./ Passzív átfutó elszámolások egyenlege ()
5./ Aktív függő elszámolások záró
egyenlege
6./ Passzív függő elszámolások záró
egyenlege
7./ Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások
összesen
8/ Előző év (ek) ben képzett tartalékok
maradványa
9/ Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
10./ Költségvetési befizetés többlettámogatás
miatt

Előző év

Tárgy év

19.278

45.936

0

0

400

841

0

0

1.439

1.954

19.477

23.152

-17.638

-20.357

0
1.640

2.874
22.705

0

- 3.873

441

0

2.081

18.832

2./

11./ Költségvetési kiutalás kiutalatlan
támogatás miatt
12/

Módosított pénzmaradvány

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány= 1.sor 9+11.sor összege
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