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Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2007. (III.27.) KT. sz. rendelete 

az Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 82. §-a alapján, figyelembe véve 

ezen jogszabály, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben 

meghatározottakat a 2006. évi költségvetési gazdálkodás zárszámadásáról a következő 

rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat 

költségvetési szerveire. 

 

2. § 

 

Az önkormányzat önálló költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal, részben önálló 

költségvetési szerve a Németh László Általános Iskola, Bocskaikerti Napsugár Óvoda, 

valamint az Alapszolgáltatási Központ. 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évi költségvetésének végrehajtása 

 

3. § 

 

(1) Az önkormányzat képviselő testülete az önkormányzat és intézményei 2006. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletben foglaltaknak 

megfelelően: 

 

371.095,-E/Ft bevételi főösszeggel 

367.393,- E/Ft kiadási főösszeggel 

 

hagyja jóvá. 



 

Költségvetési bevételek 

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1., 2. számú mellékletben foglaltaknak 

megfelelően fogadja el.  

 

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 

bevételi előirányzatainak teljesítését a 3/a, 3/b, 3/c, 3/d számú mellékletekben 

foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

Költségvetési kiadások 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként az 1., 2. számú mellékletben 

foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 

kiadási előirányzatainak teljesítését a 3/a, 3/b, 3/c, 3/d számú mellékletekben 

foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

6. § 

 

  

Az önkormányzat 2006. évi felhalmozási kiadásait a 4.számú melléklet tartalmazza. 

 

7. § 

 

A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 

mérlegét a 5., 6. számú mellékletek szerint fogadja el. 

 

 

8. § 

 

Az önkormányzat 2006. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7., 8. számú 

mellékletek szerint állapítja meg. 

 

 

9. § 

 

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 9. számú 

melléklet szerint 65 fővel hagyja jóvá. A ténylegesen betöltött álláshelyek száma 64 

fő. 

 

 



10. § 

 

Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint 

felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a képviselő-testület 472 E/Ft-ban hagyja 

jóvá. 

 

A pénzmaradvány elszámolás levezetését a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 

11. § 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített 

pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11., 12., 13. 

számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. számú melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

Záró rendelkezések 

 

12. § 

 

 

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

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni. 

 

Bocskaikert, 2007. március 27. 

 

 

          Szőllős Sándor sk.             Dr. Tóth Katalin sk. 

Polgármester               jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdetem. 

 

Bocskaikert, 2007. március 28. 

 

           Dr. Tóth Katalin sk. 

         jegyző 

 

Bocskaikert, 2007. március 29. 

A kivonat hiteléül: 

 

     

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 



Mellékletek 

A Bocskaikert Községi Önkormányzat 4/2007. (III.27.) KT sz. zárszámadási rendeletéhez 

 

1.sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat 2005. évi zárszámadásának pénzügyi 

mérlege 

2.sz. melléklet Kimutatás Bocskaikert Községi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és 

kiadásairól és azok teljesítéséről 

3/a.sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzatának önállóan gazdálkodó Polgármesteri 

Hivatal bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről 

3/b.sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzatának részben önállóan gazdálkodó Németh 

László Általános Iskola bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről 

3/c.sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzatának részben önállóan gazdálkodó 

Napsugár Óvoda bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről 

3/d.sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzatának részben önállóan gazdálkodó 

Alapszolgáltatási Központ bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről 

4.sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat 2005. évi felhalmozási kiadásainak 

bemutatása 

5.sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak 

mérlege 

6.sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak 

mérlege 

7.sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzatának mérlege 

8.sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat vagyonkimutatása 

9.sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat 2005. évi zárszámadási rendeletéhez az 

önkormányzat és intézményei létszámkerete 

10.sz. melléklet Bocskaikerti Községi Önkormányzat 2005. évi zárszámadási rendeletének a 

2005. évi pénzmaradvány elszámolásáról 

11.sz. melléklet 2005. évi egyszerűsített mérleg 

12.sz. melléklet 2005. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 

13.sz. melléklet 2005. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 

14.sz. melléklet Közvetett támogatások 2005. év. 

15.sz. melléklet Kimutatás a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


