
Dorog Város Önkormányzatának 
11/2007. (IV.27.) számú rendelet Dorog Város 

2006. évi önkormányzati költségvetésének a végrehajtásáról 
 
 

Dorog Város Önkormányzata - az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a 
alapján - az önkormányzat 2006. évi költségvetésének a végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja. 
 
 

I. rész 

A rendelet hatálya 
 
1. §. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre és a kisebbségi önkormányzatokra.  
 
 

II. rész 
Az önkormányzat zárszámadása 

 
2. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2006. évi költségvetés- 
   ének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet szerint 
         a./ bevételi főösszegét     3.692.104 e Ft-ban 
            ebből: a működési célú bevételek összegét  2.742.258 e Ft-ban 
              a felhalmozási célú bevételek összegét    949.846 e Ft-ban 
        állapítja meg. 
 
  b./ kiadási főösszegét     3.660.720 e Ft-ban 
       ebből: a működési célú kiadások összegét  2.337.096 e Ft-ban 
                                 a felhalmozási célú kiadások összegét  1.323.624 e Ft-ban  
             állapítja meg. 
  
 (2) A képviselő-testület a 416.150 e Ft-os fejlesztési hitelfelvételt a költségvetési hiány finanszírozására      

  jóváhagyja. 
 
 (3) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és támogatásait a 3.  
  számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 (4) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az 4. számú melléklet  
  szerint hagyja jóvá. 
 
 (5) A Képviselő-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) bevételeit az 5. sz. mellékletben foglaltak  
  szerint hagyja jóvá. 
 
 (6) A Képviselő-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) kiadásait a  6. sz. mellékletben foglaltak sze- 
  rint hagyja jóvá. 
 
 (7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) bevételeit a 7. sz. mellékletnek megfelelő- 
  en fogadja el. 
 
 (8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) kiadásait a 8. sz. mellékletnek megfelelő- 
  en fogadja el. 
 
 
3. §. A Képviselő-testület a 2006. évi önkormányzati költségvetés 9-9.(A-C)-10-11. számú mellékleteit a be- 
           számoló részeként jóváhagyja. 
 
4. §. A Képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi felhalmozási kiadásait a 12. (A-C) számú melléklet sze- 
 rint hagyja jóvá. 
 
5. §. Az önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 13. sz.  
 melléklet és 13/A-E. melléklet tartalmazza.  
 
6. §.  (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványait a 14. sz. és

 a 14.(A-B) melléklet szerint állapítja meg.  
 



 (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az előirányzat maradvány elszámolása  
  és felhasználása tekintetében az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. Korm. rendelet  
  65-67. §. szerint járnak el.  
 
 
 (3) A Kincstári Szervezet 2006. évi pénzmaradványa 16.804 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel ter- 
  helt pénzmaradvány alakulását a 14/A. melléklet szerint kell végrehajtani, a szabad pénzmaradvány  
  összege 5.510 e Ft a költségvetési szervektől elvonásra kerül, így az általános tartalék előirányzatot  
  növeli. 
 
 (4) A Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradványa 40.473 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel  
  korrigált pénzmaradvány alakulását a felosztását a 14/B. sz. melléklet szerint kell végrehajtani.  
 
7. §. A Képviselő-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzma- 
 radvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az önkormányzat költségvetési intézményve- 
 zetőket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse. 
 
8. §. Az önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, s a következő években  
 esedékes visszafizetés ütemét a 15. számú melléklet tartalmazza, míg a nyújtott hitelek állományát a  
  15/A. számú melléklet tartalmazza. 
 
9. §. A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal  
 létszámairól szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint fogadja el. 
 
10. §. A Képviselő-testület a 17. sz. melléklet szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek  
 pénzforgalmi egyeztetését. 
 
11. §. A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerűen a 18. sz. melléklet  

mutatja be. 
 
12. §. A helyi kisebbségi önkormányzatok 2006. évi költségvetési bevételei és kiadásai adatait a képviselő- 
 testület a 19. sz. melléklet szerint fogadja el. 
 
13. §. A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 20. sz. melléklet szerint fogadja el. A kisebb- 
 ségi önkormányzatok mérlegét a 20/A. sz. melléklet tartalmazza. 
 
14. §. A többéves kihatással járó kötelezettségeket, évenkénti bontásban a 21. sz. melléklet tartalmazza. 
 
15. §. Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 116. §. 10. bekezdés szerint a közvetett támogatásokról  
  szóló tájékoztatót a 22. sz. melléklet mutatja be. 
 
16. §. A költségvetési szervek állami támogatásáról és önkormányzati működtetéséről a 23. sz. melléklet ad  
 tájékoztatást.  
 
17. §. Az önkormányzat 2006. évi kötelezettségvállalásának alakulását a 24. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

III. rész 

Záró rendelkezések 
 
18. §. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
   
 (2) A kihirdetés napja: 2007. április 27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Tallósi Károly       Dr. Tittmann János 
             címzetes főjegyző           polgármester 
 
 


