
LENTI VÁROS
 ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 11/2007. /IV. 18. / ÖKT. sz.

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Lenti Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi 
XXXVIII.  törvény  alapján  az  Önkormányzat  2006.  évi  zárszámadásáról  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

1.§.

/1/ Lenti  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2006.  évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

2.455.948 eFt bevétellel és
2.385.818 eFt kiadással jóváhagyja.

/2/ A kiemelt kiadási előirányzatok szerinti teljesítést az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatások 843.466 eFt
- Munkaadót terhelő járulék 265.840 eFt
- Dologi és egyéb folyó kiadások 590.335 eFt
- Támogatásértékű működési kiadás 20.806 eFt
- Működési célú pénzeszköz átadás 129.687 eFt
- Ellátottak juttatásai 6.015 eFt
- Támogatásértékű felhalmozási kiadások 13.257 eFt
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 9.270 eFt
- Felhalmozási kiadások 369.015 eFt
- Felújítási kiadások 117.013 eFt
- Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás 25.814 eFt

     /3/ A kiemelt bevételi előirányzatok szerinti teljesítést az alábbiak szerint hagyja jóvá:
      -    Intézményi működési bevételek                 120.858 eFt

                  -     Önkormányzatok sajátos működési bevételei 828.460 eFt
                  -     Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 110.697 eFt
                  -     Önkormányzat költségvetési támogatása             445.137 eFt
                  -     Támogatásértékű működési bevétel 379.207 eFt
                  -     Működési célú pénzeszköz átvétel  2.860 eFt
                  -     Támogatásértékű felhalmozási bevétel 257.638 eFt
                  -     Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel  10.527 eFt
                  -     Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 63.683 eFt
                  -     Kölcsön-visszatérülés 1.806 eFt
                  -     Működési hitel felvét                                            138.834 eFt
                  -     Fejlesztési célú hitel felvét 94.882 eFt



/3/ Az önkormányzati intézmények támogatását 836.166 eFt-ban állapítja meg.

2.§.

/1/ Az önkormányzat bevételi főösszegét jogcímenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzati  intézmények önálló és részben önálló költségvetési  szervenkénti 
kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. sz. melléklet, a bevételi előirányzatainak 
teljesítését a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/3/ A  működési  és  felhalmozási  bevételek  és  kiadások  mérlegét  a  11.  sz.  melléklet 
tartalmazza.

/4/ A Polgármesteri  Hivatal  kiadásainak feladatonkénti  részletezését  a  7.  sz.  melléklet 
tartalmazza.

/5/ A felhalmozási és felújítási kiadásokat részletesen a 6. sz. melléklet tartalmazza.

/6/ A  Kisebbségi  Önkormányzat  bevételeit  és  kiadásait  a  Kisebbségi  Önkormányzat 
4/2007.  sz.  zárszámadási  határozatának  megfelelően  fogadja  el  a  12.  sz.  melléklet 
szerint.

3.§.

/1/ Az önkormányzat  2006. december 31-i  vagyonát 13.224.532 eFt-ban állapítja  meg. 
Részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat vagyonleltárát a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/3/ A hitelállomány 396.263 eFt, melynek részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

4.§.

/1/ Az  önkormányzat  és  intézményei  2006.  évi  pénzmaradvány  elszámolását  és 
felhasználását a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A helyesbített pénzmaradványt 
60.438 eFt-ban állapítja meg. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség miatt a 
módosított pénzmaradvány 61.651 eFt.

/2/ A Képviselő-testület a pénzmaradvány 2007. évi költségvetésében bevételként vissza 
nem tervezett részét a 2006. évben vállalt kötelezettségek rendezésére fordítja.



5.§.

A  normatív  állami  hozzájárulás  elszámolását  a  9/A.  sz.  melléklet,  a  normatív  kötött 
felhasználású  támogatásokat  a  9/B.  sz.  melléklet,  központosított  előirányzatok 
elszámolását a 9/C. sz. melléklet, a jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű 
elszámolást  a  9/D.  sz.  melléklet,  míg  az  ÖNHIKI  elszámolását  9/E.  sz.  melléklet 
szerint hagyja jóvá.

6.§.

A Képviselő-testület a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámolót a 18. 
sz. melléklet szerint elfogadja, és közzétételét elrendeli.

7.§.

/1/ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
 

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

L e n t i, 2007. április 13.

 

dr. Csizmazia Bernadett                                                            Nógrádi László 
          jegyző polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2007. április 18.

………………………………………
dr. Csizmazia Bernadett  

jegyző


