
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2006. (IV.20) számú
rendelete

a 2005. évi zárszámadásról

Enying Város Önkormányzata  az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§. 
alapján  Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2005.  évi 
zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

(1) Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2005.  évi  költségvetésének 
teljesítését

1.222.196 eFt bevétellel
1.228.659 eFt kiadással

állapítja meg.

(2) A  1.§.  (1)  bekezdésében  megállapított  bevételi  főösszeg  önálló  és  részben  önálló 
költségvetési szervek (címek, alcímek) szerinti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A  1.§.  (1)  bekezdésében  megállapított  bevételi  főösszeg  bevételi  (működési  és 
felhalmozási) előirányzat-csoportonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az 1.§. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatok 
szerinti megoszlását önkormányzati szintre összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az  1.§.  (1)  bekezdésében  megállapított  bevételi  főösszeg  megoszlását  bevételei 
forrásonként  -  a  pénzügyminiszter  elemi  költségvetés  összeállítására  vonatkozó 
tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben az 1. melléklet 
tartalmazza.

(6) A  1.§.  (1)  bekezdésében  megállapított  kiadási  főösszeg  önálló  és  részben  önálló 
költségvetési  szervek  (címek,  alcímek)  valamint  alcímet  alkotó  szakfeladatok  szerinti 
megoszlását 2. melléklet tartalmazza.

(7) A  1.§.  (1)  bekezdésében  megállapított  kiadási  főösszeg  kiadási  (működési  és 
felhalmozási) előirányzat-csoportonkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(8) Az  1.§.  (1)  bekezdésében  megállapított  kiadási  főösszeg  kiemelt  kiadási 
előirányzatonkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(9) Az  1.§.  (1)  bekezdésében  megállapított  kiadási  főösszeg  kiemelt  kiadási 
előirányzatonkénti  megoszlását  önkormányzati  szintre  összesítve  a  2.  melléklet 
tartalmazza. 



(10)A felhalmozási kiadási előirányzat-csoporton belül a felújítási előirányzatok célonként és 
a beruházások feladatonként kiemelt előirányzatot alkotnak.

2.§.

(1) A  Képviselő-testület  az  általa  fenntartott  önálló  költségvetési  szervének 
költségvetési támogatásának 2005. évi teljesítését 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 

3.§.

(1) A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal  és  szakfeladatai,  valamint  önálló 
intézménye  és  részben  önálló  intézményeinek  2005.  évi  létszámelőirányzatának 
teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

4.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek záróállományát a  
4. melléklet szerint fogadja el.

(2) A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  által  adott  kölcsönök  záróállományát  az  
5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 6/I. és 6/II. melléklet szerint 
fogadja el.

(4) A 6/III.  melléklet  tájékoztató  jelleggel  bemutatja  vagyonkimutatásban  szereplő  egyes 
vagyonelemek összetételét.

(5) A Képviselő-testület  a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait  a 7. melléklet 
szerint fogadja el.

(6) A  2005.  évi  közvetett  támogatásokat  (adóelengedéseket,  adókedvezményeket)  a 
Képviselő-testület a 8. melléklet szerint fogadja el.

5.§.

A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  könyvvizsgáló  által  felülvizsgált  egyszerűsített 
mérlegét  az  E/1.  számú,  egyszerűsített  pénzforgalmai  jelentését  az  E/2.  számú,  az 
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást az E/3. számú melléklet szerint fogadja el.

6.§.

A beszámoló számszaki mellékletei tájékoztatásul bemutatják a 2004. évi költségvetés éves 
teljesítési adatait, valamint a 2005. évi költségvetés eredeti és módosított előirányzatait is.
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7.§.

A 2005. évi költségvetés teljesítéséről szóló szöveges beszámolót a 9. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

8.§.

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Jelen  rendelet  kihirdetésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  az  önkormányzat  2005.  évi 
költségvetéséről szóló 1/2005.(III.1) számú rendelet, és annak módosításáról szóló  3/2005.
(III.31),  5/2005.(V.4),  7/2005.(VI.30),  9/2005.(VIII.5),  14/2005.(X.3),  27/2005.(XII.5),  
29 /2005.(XII.19) és 3/2006.(III.31) számú rendeletek.

(3) Jelen rendelet elválaszthatatlan részei az 1; 2; 3; 4; 5; 6/I; 6/II; 6/III; 7; 8; 9; E/1; E/2 és E/
3 számú mellékletek.

Enying, 2006. április 19.

  Tóth Dezső Dr. Takács László
polgármester       aljegyző

Kihirdetve: 2006. április 20.

Dr. Takács László
         aljegyző
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