Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2006.(V.15.) rendelete az Önkormányzat
2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
– többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.)
82. §-a alapján a 2005. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szervére.
2. §. Az önkormányzat költségvetési szerve:
(1) Önállóan gazdálkodó szerv: Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége
(2) Az (1) bekezdésben szereplő önállóan gazdálkodó intézmény külön
címet alkot.
(3) A címrendet az önkormányzat 1/2005. (III. 10.) számú
költségvetéséről szóló rendeletének 2. §. (1) bekezdése tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi
költségvetésének teljesítése
3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2005. évi
költségvetése teljesítésének
(a) kiadási főösszegét
82.606 ezer forintban
(b) bevételi főösszegét
87.046 ezer forintban állapítja meg.
ebből: Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége:
(a) kiadási főösszegét
15.818 ezer forintban
(b) bevételi főösszegét
16.105 ezer forintban állapítja meg.
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I.

Költségvetési bevételek

4. §.(1) Az önkormányzat teljesített bevétele forrásonként:
Bevételek összesen:
ebből:
- intézményi működési bevételek
- önkormányzat sajátos működési bevételei
- felhalmozási és tőkejellegű bevételei
- támogatások és átvett pénzeszközök
- előző évi pénzmaradvány
- részvény értékesítés /ÉDÁSZ/
- értékpapír értékesítés
- függő bevétel

e Ft
87.046
3.574
30.194
--41.466
2.468
940
6.263
2.141

(2) Az önkormányzat 2005. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1.
számú melléklet tartalmazza.
5. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi teljesített működési
és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként az 1/1
számú melléklet tartalmazza.

II.

Költségvetési kiadások:

6. §. (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait a képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá:
Megnevezés
- működési kiadások összesen:
ebből:
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadót terh. járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- speciális célú támogatások:
- hitel, értékpapír, egyéb kiadások:

e Ft
63.178
16.273
4.869
11.801
24.824
5.411
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Ebből: Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége
- működési kiadások összesen:
ebből:
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadót terh. járulékok:
- dologi kiadások:
- függő, átfutó kiadások:

15.818
10.014
3.178
1.651
975

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei
teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti
működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2/1 számú melléklet
szerint állapítja meg.
7. §. (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai
e Ft
összesen:
19.428
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- beruházások összege
- felújítások összege
- hiteltörlesztés kiadásai
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás

7.845
2.385
8.899
299

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és
módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait a 4.
számú, a hitelállomány alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesítet működési és
felhalmozási kiadásait szakfeladatonként a 6. számú melléklet
tartalmazza.
8. §.

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladata a
szennyvízcsatornázás, melynek 2005. évi hiteltörlesztése 8.899 e Ft volt,
melyet a 14. sz. melléklet tartalmaz.
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III.

Költségvetési kiadások és bevételek

9. §. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítését mérlegszerűen a 3. és 5. számú mellékletek mutatják be.
(2) Az önkormányzat évközben fel nem használt tartaléka az általános
tartalékból 4.533 e Ft.
10. §. (1) Az önkormányzat egyszerűsített vagyonmérlegét a Képviselő-testület
a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat törzsvagyonának kimutatását a 8. sz. melléklet
tartalmazza.

IV.

Költségvetési létszámkeret

11. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye a körjegyzőség
létszámkeretét 12 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a
10. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

V.

Pénzmaradvány

12. §. (1) Az önkormányzat 2005. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 3.342 e Ft.
(2) A pénzmaradványból 2.339 e Ft az előző évek maradványa, 1.003 e Ft
a 2006. évi állami hozzájárulás előlegét tartalmazza.
(3) A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolását a 9. számú melléklet
mutatja be.
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VI.

Egyéb rendelkezések

13. §. Az önkormányzat adósságállománya 9.679 e Ft, hitelt nem nyújtott 2005.
évben.
14. §. Az önkormányzat helyi adó bevétele 8.683 e Ft, mely működési célokra
került felhasználásra. Az adóbevételt a 11. sz. melléklet mutatja be.
15. §. Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat állami
támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal
kapcsolatos elszámolást úgy hagyja jóvá, hogy a normatívák előirányzatai
és teljesítése között az idegenforgalmi adó kivételével eltérés nincs. Az
idegenforgalmi adó előirányzatával szemben 26.100 Ft többletbevétel
teljesült, ezért 52.100 Ft állami támogatást igényel.
16. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2004. évi
gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 4/2005. (V. 12.) számú rendelet hatályát veszti.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenőné
körjegyző

Kihirdetve: Dörgicse, 2006. május 15.

Cseh Jenőné
körjegyző
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