
 

 

K i v o n a t   
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő - testületének  

2003. március 31- én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

 

 

Bocskaikert Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2003. (III. 31.) KT. számú rendelete 

 az önkormányzat és intézményei 

2002. évi gazdálkodásainak zárszámadásáról 
 

 

A Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló – 

többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 82 §-a alapján – figyelembe véve ezen 

jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, 

beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 54/1996 (IV. 12.) Korm. 

rendeletben meghatározottakat – a 2002. évi költségvetési gazdálkodás 

zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat 

költségvetési szerveire.  

2.  § 

 

Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, 

részben önálló költségvetési szerve az Általános Iskola és Közművelődési Intézmény, 

valamint a Bocskaikerti Napsugár Óvoda. 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 

2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE 

 

3. § 

 

Az önkormányzat és intézményei teljesített költségvetési 

 

a) kiadási főösszegét 239.979 /eFt.-ban 

b) bevételi főösszegét 251.905 /eFt.-ban állapítja meg. 

 

I. A TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 

 

4. § 

 



(1) Az önkormányzat és intézményei 2002. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított 

előirányzat szerint – a költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési 

és felhasználási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének a Polgármesteri Hivatal és intézményei 

2002. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési 

bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti 

részletezésben – cím és alcímek szerint a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

II. A költségvetési kiadások 

 

5. § 

 

(1) az önkormányzat és intézményei teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított 

előirányzat szerinti – működési és felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelten 

az 1. számú melléklet és az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 

 

 Működési kiadások előirányzata összesen: 197.823 /eFt. 

 

        Ebből: 

 személyi jellegű kiadások: 77.892 /eFt. 

 munkaadókat terhelő járulékok: 27.501 /eFt. 

 dologi jellegű kiadások: 52.914 /eFt. 

 speciális jellegű támogatások: 39.516 /eFt. 

 (szoc. tám.; átadott pénzeszközök) 

  

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei címek szerinti teljesített – 

továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt 

előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3) Az önkormányzat eredeti és módosított előirányzat szerint – működési kiadásait - 

kiemelt előirányzatonként a 3. sz melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(4) A részben önálló költségvetési szerv - óvoda, iskola – eredeti és módosított 

előirányzat szerinti – működési és felhalmozási kiadásait kiemelt 

előirányzatonként a 4. sz., és a 4/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

(5) Az önkormányzat egyéb feladatainak - eredeti és módosított előirányzat szerinti - 

működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4/b. sz. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

6. § 

 

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 43.772 /eFt. 

 

 Ebből: 

 Beruházások előirányzat felhasználása: 41.699 /eFt. 

 Egyéb felh. célú kiadások támogatása: 1.573 /eFt. 



 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített- továbbá 

eredeti, és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait a 5. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az önkormányzat egyéb – 5 § (1), valamint a 6. § (1) bekezdésében megállapított 

előirányzatokba nem tartozó egyéb kiadások. 

 

   

 

 Hitelek- aktív pénzügyi elszámolások összesen: 457/eFt. 

  

 aktív elszámolások (függő átfutó kiegy. elsz.): 457 /eFt. 

 

III. A költségvetési létszámkeret 

 

7. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 52 fővel 

hagyja jóvá. 

 

(2) Az önkormányzat és intézményei teljesített létszámkeretét a 6. számú mellékletben 

mutatjuk be. 

 

 

 

VI. Pénzmaradvány 

 

8. § 

 

(1) Az önkormányzat 2002. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint 

felülvizsgált pénzmaradványát a képviselő-testület 4.604 /eFt.–ban jóváhagyta. 

 

(2) A pénzmaradvány elszámolás levezetését a 7. sz. mellékletben mutatjuk be. 

 

(3) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. sz. melléklet szerint használható fel, az ott 

megjelölt működési célú pénzmaradvány a 2003. évi közalkalmazotti bérek szintre 

hozásának fedezetére használható. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

9. § 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, 

hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. 

sz., és a 9/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(2) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 10. sz. melléklet szerint 

239.973 /eFt eszköz és forrás főösszegben hagyja jóvá. 



 

(3) Az önkormányzat képviselő - testülete, az önkormányzat által bemutatott 

ingatlan – kataszter (ingatlanvagyon) becsült értékét 531.334 e/Ft-ban 

jóváhagyja. 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

10. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Bocskaikert, 2003. március 18. 

 

 

 

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.     Dr. Szántó Adrienne sk. 

         polgármester       jegyző 

 

 

 

 
A kivonat hiteléül: 

 

 

     

Pellei Katalin Zsuzsanna 

jegyzőkönyvezető 

 

 


