
 
 

A Lengyeltóti Városi Önkormányzat  
 

10/2007./ IV.27./   rendelete 
  

a  Lengyeltóti Városi Önkormányzat   2006. évi  köl tségvetése  teljesítésének 
jóváhagyásáról. 

 
A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Államháztartásról  szóló többször 
módosított   1992.évi  XXXVIII. törvény   82.§.-ában kapott   felhatalmazás  alapján   a  2006. 
évi  költségvetési  zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 
 

1.§. 
 

/1/ A Képviselő-testület   a 2006.évi   költségvetés   végrehajtásáról  szóló   zárszámadást   
az    14.sz. kimutatásnak   megfelelően 
 
 
                                         1.238.959 / e Ft  összeg ű teljesített   bevétellel 
                                         1.145.665 / e Ft  összeg ű  teljesített  kiadással 
 
  
/2/ az önkormányzat   és intézményei  2006.évi bevételeinek  és működési kiadásainak  
teljesítését  a   2-5,  12-13, számú  kimutatás szerint 
 
/3/ az önkormányzat   felhalmozási bevételeit  valamint  területfejlesztési   támogatással   
egyéb pályázati  pénzeszközökkel  és  saját   forrásból   megvalósuló  2006.évi   beruházási   
kiadásainak   teljesítését célonkénti részletezésben   a  2006.évi  felújítási kiadásainak  
teljesítését   célonkénti részletezésben    a   6-7.számú kimutatás  
 
4/ a  2006. december  hó  31.-i  intézményi    dolgozói záró létszámát    a   8.számú  
kimutatás szerint hagyja jóvá. 
 
 

2.§. 
 

 
/1/  A  Képviselő testület   az önkormányzat  és  intézményei   2006. évi  helyesbített  
pénzmaradványát    a 16/c.számu mellékletben foglalt  részletezések  szerint   90.939 e Ft  
összegben állapítja  meg. 
 
A pénzmaradvány összegéből   a működési  célú  pénzmaradvány összege: 30.940/ e Ft, 
felhalmozási  célú pénzmaradvány összege: 59.999/ e Ft.  
 
/2/ A Képviselő-testület  tudomásul veszi költségvetésében    a  2006.évi   kiadások  
fedezetére   szabadon felhasználható  módosított   pénzmaradványa  54.019/e Ft. 
  

 
 

3.§. 
 
/1/ A Képviselő-testület    a  Polgármesteri Hivatal   2006.évi  felülvizsgált  áthúzódó   
működési kiadásokkal terhelt módosított   maradványát    9.301/ e Ft  összegben,  áthúzódó   
felhalmozási   kötelezettségekkel terhelt    pénzmaradványát    25.620/e Ft  összegben, a 



Fodor   András   Óvoda Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Nevelési Tanácsadó és 
Egységes   Pedagógiai Szakszolgálat felülvizsgált   áthúzódó működési  kiadásokkal  terhelt 
pénzmaradványát   935/ e Ft  hagyja jóvá. 
/2/  Az     OEP    alapból folyósított   pénzeszköz  maradványát  4.534/ e Ft összegben   
hagyja jóvá. 
/3/ Az  intézmények  részére   bérmaradványt  nem hagy jóvá. 
 
 

4.§. 
 
A Képviselő-testület   a   felülvizsgált   2006. évi   pénzmaradványok összegét   
visszaengedélyezi, bevételi többlet  címén   az intézményektől   előző évi pénzmaradványt 
nem von el. 
  

5..§. 
 
A Képviselő-testület    az Önkormányzat   2006. december   hó  31.-állapot  szerinti vagyonát 
( 11. sz. melléklet )   a mérlegben valamint a vagyonleltárban  szereplő adatok   alapján  
4.771.389/ e Ft   összegben  állapítja meg.  
 

6.§. 
 

Az önkormányzat  a  2006. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi 
jelentését, egyszerűsített  pénzmaradvány kimutatását  a 16/a,16/b,16/c  mellékleteknek 
megfelelően   fogadja  el. 
 

7.§. 
 

Lengyeltóti Város  Önkormányzatának  2006.évi   egyszerűsített  beszámolóját az 
államháztartás  szervezeti beszámolási és  könyvvezetési  kötelezettségének sajátosságairól 
szóló  249/2000.( XII. 24.)  Korm. rendelet  45/B. §. (8) bekezdésének, valamint a helyi  
önkormányzatokról  szóló  1990.évi  LXV.  92./A §. (1)  bekezdésének  megfelelően  kell  
közzétenni. 
 

8.§. 
 

Az önkormányzat által adott  közvetett támogatások összegét  a 15.sz. melléklet tartalmazza 
 
 

9.§ 
 

Záró   rendelkezések 
 

A rendelet   kihirdetése napján lép hatályba. 
  
Lengyeltóti,  2007. április  hó  26. 
 
 
Dr. Henger  György                                                                        Papszt  Lajos  
       jegyző                                                                                      polgármester 
 
Rendelet  kihirdetve: 2007.április  hó 27. 
 
         Dr. Henger György 
                                                   jegyző 


