Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2007. február 17-én 18.00
órakor tartott képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Majer Csaba képviselő
Pazsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Meghívott vendégek: Zachar Kázmérné vezetőóvónő
Kucsera Andrásné igazgató
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
Baracskainé dr.Boór Judit könyvvizsgáló
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester
Az elnök tisztelettel köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy (8 fő
képviselőből 8 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt
A képviselő-testület egyhangú ( 8 igen szavazat ) kézfelemeléssel a javaslatot
elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: képviselőt
A képviselő-testület (7 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot
elfogadja.

képviselőt
A képviselő-testület (7 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot
elfogadja.
Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:
1. Beszámoló az elmúlt ülés óta történt főbb eseményekről, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester

Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-tesületének
4/2007 (IV.18.)
rendelete
az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról
Nézsa Község Önkormányzatának 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 –
249/2000. (XII.24.) Korm.r.10.§-ában meghatározottakat a
2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
- Polgármesteri Hivatal
- Általános Iskola
b) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
- Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó
intézmények külön – külön címet alkotnak.

(3) A címrendet az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évi költségvetésének teljesítése:
3. § A képviselő – testület az önkormányzat 2006. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét:
b) bevételi főösszegét

173.585 eFt-ban,
176.243 eFt-ban

állapítja meg.
I.

Költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2006. évi teljesített költségvetési bevételeinek
forrásonkénti,
illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1.számú melléklet
tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2006. évi teljesített működési és
felhalmozási bevételeit forrásonként – külön – külön címenként- a
2. számú melléklet tartalmazza.
II.

Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
képviselő – testület a következők szerint hagyja jóvá:
Megnevezés:
Működési kiadások teljesített előirányzata összesen:
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- műk. c. pe. átadások:
- társadalom- és szoc.pol.jutt.:

eFt.
158.766
84.492
27.853
32.948
2.084
11.389

(2) A képviselő – testület az önkormányzat költségvetés szervei teljesített

továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait
kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 12.586 eFt
- felújítás

5.926 eFt.

- intézményi beruházási kiadás:

6.660 eFt.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és
módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait a
4. számú melléklet tartalmazza.
III.

Költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési teljesítését szakfeladatonként az
5. számú melléklet tartalmazza – eredeti és módosított előirányzattal
együttesen – bevételi és kiadási, illetve működési, felhalmozási szempontból.
9. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és
kiadásait – működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli bevételek, függő bevételek, pénzforgalom nélküli kiadások,
függő kiadások szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a 6. sz. melléklet
tartalmazza.
IV.

Költségvetési létszámkeret

10. § (1) A képviselő – testület az önkormányzat létszámkeretét 48 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a
képviselő – testülete 3. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja
meg.
V.

Pénzmaradvány

11.§ (1) Az önkormányzatnak 2006. évi gazdálkodása során 3.747 eFt pénzmaradványa keletkezett, részletezését a 7.sz. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

PH

Kucsera András
polgármester
Kihirdetési záradék:
Nézsa, 2007. 04.18
Turcsán Mónika
jegyző

Turcsán Mónika
jegyző

1/a.számú melléklet

Címrend a zárszámadási rendelet 2.§. (3) bekezdéséhez

CÍM SZÁMA

CÍM NEVE

1.

Polgármesteri Hivatal

2.

Általános Iskola

3.

Óvoda

