
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
10/2006. (IV.27.)  számú rendelete az önkormányzat és intézményei 
2005. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztos ított 
pénzeszközök felhasználásáról.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának  Képviselıtestülete az 
Államháztartásról szóló – többször módosított     - 1992. évi  XXXIII. 
törvény 82. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a 
költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának 
rendszerérıl szóló – többször módosított – 217/1998. (XII.30.) és a 
249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2005. évi 
gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendelet 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 száma: 15 
b.) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma: 6 

 
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott önállóan és részben önállóan 
gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. 
 
/3/ A címrendet az önkormányzat 4/2005. (II.24.) számú 2005. évi 
költségvetésérıl szóló rendelet tartalmazza.  
 

 
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi költségvetésének 

teljesítése 
 

3. §. 
 
Az önkormányzat a 2004. évi zárszámadás bevételi  fıösszegét 7.073.530 
e/Ft-ban állapítja meg a következı részletezés szerint:  
 
Mőködési jelleg őek 

1. Intézményi bevételek /1. sz. melléklet/        659.384 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2. sz. melléklet/          4.971 eFt 
4. Önkormányzat egyéb bevételei  /4-5. sz. melléklet/               27.752  eFt 
5. Központosított elıirányzat  /6. sz. melléklet/                      1.929.298 eFt 
6. Állami támogatás /6/a sz. melléklet/               2.076.675 eFt 
7. Átengedett központi adók /3. sz. melléklet/        627.035 eFt 



 
           Mőködési bevételek összesen               6.357.434  eFt 
 
     
Felhalmozás jelleg őek: 
 
1. Vagyonhasznosítási bevétel /7. sz. melléklet/      335.374 eFt 
2. Céltámogatás           500.627 eFt 
3. Lakásgazdálkodás bevételei /7. sz. melléklet/          4.861 eFt 
4. Céljellegő decentralizált              4.000 eFt 
 
     Felhalmozási bevétel összesen:       844.862 eFt 
 
 
1. Átfutó bevétel            -50.466 eFt 
2. Nyitó és záró pénzkészlet különbözete                 -78.300 eFt 
 

Bevétel  összesen:               7.073.530 eFt 
4. §. 

 
Az önkormányzat a 2005. évi zárszámadás kiadási fıösszegét 7.073.530 
eFt-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint: 
 
Mőködési jelleg őek 

1. Költségvetési intézmények kiadásai /8. sz. melléklet/      2.856.876 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9. sz. melléklet/    165.249 eFt 
3. Önkormányzati feladatok /10. sz. melléklet/     651.260 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11. sz. melléklet/     270.647 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12. sz. melléklet/      303.699 eFt 
6. Átadott pénzeszközök /10-11.sz.melléklet/             16.622 eFt 
7. Céltartalékok /13. sz. melléklet/       169.041 eFt 
8. Karbantartási kiadások               134 eFt 
 
    Mőködési jelleg őek összesen:    4.406.254 eFt 
 

Felhalmozás jelleg őek: 
1. Intézmények beruházásai, felújításai pénzeszközök 
    /8-9. sz. melléklet/                    92.231 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszközök 
    /10, 14, 15 sz. mellékletek/     2.554.898 eFt 
3. Központi intézményfelújítások                        138 eFt 
4. Lakásgazdálkodás                206 eFt 
5. Értékpapír vásárlás                287 eFt 
 
       Felhalmozás jelleg őek összesen:          12.647.760 eFt 
 
  1. Átfutó kiadás                -68.588 eFt 
  2. Hiteltörlesztés                   36.000 eFt 
  3. Pénzmaradványt terhelı kifizetések                  52.104 eFt 



 
    Kiadások mindösszesen:    7.073.530 eFt 
 

5. §. 
 

/1/ A fejlesztési kiadások teljesítése a 8-9-10, 14-15 sz. mellékletek 
szerinti részletezésben 2.647.267 eFt-ban kerül elfogadásra.  
 

6. §. 
 

A képviselıtestület  az önkormányzat teljesített létszámkeretét 945 fıben 
hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 16. sz. melléklet mutat 
be.  
 

7. §. 
 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2005. évi felülvizsgált 
pénzmaradványát a 17. sz. melléklet részletezésének megfelelıen 
356.466 eFt-ban fogadja el, melybıl a személyi juttatás 59.390 eFt, 
járulékok 16.445 eFt, áthúzódó kötelezettségek 52.696 eFt, szakképzési 
és egyéb feladatokra elkülönített 31.160 eFt, célfeladatra 54.908 eFt.  
 

8. §. 
 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összege 2006. évben a rendelet 
elfogadását követıen azonnal szabadon felhasználható, illetve a kiemelt 
elıirányzatok között a képviselıtestület jóváhagyásával átcsoportosítható.  
A bérmaradvány csak olyan formában használható fel, hogy a 2006. évre 
áthúzódó kötelezettségek kifizetésre kell hogy kerüljenek. A szabad 
pénzmaradvány mínuszba nem futhat.  
 

9. §. 
 

A 2005. december 31-i  állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévı 
ingatlanok kimutatását a mellékelt kataszteri naplók tartalmazzák melyek 
az önkormányzati vagyonrendelet függelékét képezik.  
 

10. §. 
 
E rendelet megalkotása napján lép hatályba.  

 


