
30/2007.(05. 03.) Kgy sz. rendelet 

Az Önkormányzat 2006.  év költségvetési gazdálkodásáról szóló  
zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról  

A Közgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. 
§-ába foglalt kötelezettsége alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
az Önkormányzat 2006.  év költségvetési gazdálkodásáról szóló  zárszámadás elfogadásáról, a 
normatív állami hozzájárulás elszámolásáról következő rendeletet alkotja. 

1. §  

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló, 
többször módosított 13/2006. (02.27.)  Kgy. rendelete végrehajtását 

a.) 30.808.639 eFt, azaz Harmincmilliárd-nyolcszáznyolcmillió-
hatszázharminckilenccezer 00/100 forint bevétellel, 

b.) 23.561.995 eFt, azaz Huszonhárommillárd-ötszázhatvanegymillió-
kilencszázkilencvenötezer 00/100  forint kiadással 

a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja. 

Bevételek 

2. § 

(1) Az 1. § szerinti bevétel összegéből: 
a.) a Polgármesteri Hivatal működési bevétele 3.141.954 eFt, ebből 
  az önkormányzat sajátos bevétele: 2.022.836 eFt; 
b.) a Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevétele 780.308 eFt; 
c.) állami hozzájárulás 5.414.728 eFt,  

ebből normatív állami támogatás 3.435.958 eFt, 
  normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatás 632.576 eFt, 

személyi jövedelemadó bevétel 1.346.194 eFt, 
d.) a Polgármesteri Hivatal működési célra átvett pénzeszköze 397.229 eFt; 
e.) a Polgármesteri Hivatal felhalmozási célra átvett pénzeszköze 177.190 eFt;  
f.) részben önálló intézmények bevétele 161.865 eFt; 

g.) önálló intézmények saját bevétele 686.689 eFt;  

h.) Erzsébet Kórház bevétele 3.128.685 eFt, ebből 
  TB finanszírozás 2.678.600 eFt; 
i.) hitel-felvét 3.715.704 eFt, ebből 

  felhalmozási célú hitel-felvét 1.948.217 eFt, 
  működési célú hitel-felvét 1.767.487 eFt; 

j.) kötvénykibocsátás bevétele: 12.068.660 eFt 
k.) kölcsön igénybevétel 21.000 eFt 
l.) a Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány-igénybevétele   388.334 eFt 



m.) a Polgármesteri Hivatal függő, átfutó bevétele  16.635 eFt. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek részletezését az 1. számú melléklet illetve az ezt 
kiegészítő 1/1-1/3. , 2/6-2/10. számú mellékletek tartalmazzák.  

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 3.465 eFt, 
  ebből állami támogatás 640 eFt; 
     a Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.809 eFt, 
  ebből állami támogatás 640 eFt. 
(4) A kisebbségi önkormányzatok bevételeinek részletezését a 3. illetve 4. számú mellékletek 
tartalmazzák. 

Kiadások 

3. § 

(1) Az 1. § szerinti kiadás összegéből: 
a.) a Polgármesteri Hivatal működési kiadása 4.763.914 eFt; 
b.) kamat-fizetési kötelezettség   438.832 eFt; 
c.) a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása 3.865.364 eFt. ebből 
  beruházási feladatokra fordított összeg 3.131.614 eFt, 
  felújítási feladatokra fordított összeg 267.750 eFt; 

  pénzügyi befektetés 466.000  eFt; 
d.) átadott pénzeszközök 4.823.453 eFt, ebből 
 önkormányzati feladatot ellátó kht-k, és kft-k támogatása 485.052 eFt, 
 társadalmi és szociálpolitikai támogatások 460.167 eFt, 
 önálló intézmények támogatása 2.366.256 eFt, 
 felhalmozási célú pénzeszköz-átadások 830.777 eFt; 
e.) részben önálló intézmények kiadása 2.223.909 eFt 

f.) önálló intézmények kiadása 1.351.214 eFt, ebből 
g.) Erzsébet Kórház kiadása  2.958.194 eFt; 
h.) hitel- visszafizetés 3.111.815 eFt, ebből 

  felhalmozási célú hitel-visszafizetés 1.569.227 eFt, 
  működési célú hitel-visszafizetés 1.542.588 eFt; 

     i.)  kölcsönök folyósítása önkormányzati feladatokat ellátó  
     kht-k és kft-k részére   136.730 eFt; 

j.) kapott kölcsönök visszafizetése 38.970 eFt; 
k.) a Polgármesteri Hivatal függő, átfutó kiadása 98.986 eFt. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadások részletezését az 2. számú melléklet illetve az azt 
kiegészítő 2/1 - 2/10. számú mellékletek tartalmazzák.  

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadása 3.071 eFt,   
     a Német Kisebbségi Önkormányzat kiadása   1.635 eFt. 

 (4) A kisebbségi önkormányzatok kiadásainak részletezését a 3. illetve 4. számú mellékletek 
tartalmazzák. 



4. §  

 (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2006. évben megillető állami támogatás 
elszámolását a 8. számú melléklet mutatja.  Az önkormányzatot tényleges mutatószámai 
alapján megillető  
 - feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás 3.448.894 eFt, 
 - normatív módon elosztott kötött felhasználású normatív támogatás  589.678 eFt, 
 - központosított előirányzat 87.817 eFt, 
 - SZJA bevétel 1.326.896 eFt, 
 (2) A Közgyűlés a normatív költségvetési hozzájárulás elszámolását a 8. sz. melléklet szerint 
tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot 13.233 eFt fizetési kötelezettség terheli az 
állami költségvetés felé. 

Vegyes és záró rendelkezések 

5. § 

 (1) A 6. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat működési-, felhalmozási bevételeinek 
illetve kiadásainak mérlegszerű bemutatását.  
 (2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82. §-a értelmében 
jelen rendelet  
 8. számú mellékletével az állami támogatás elszámolását, 

 9. számú mellékletével  az önkormányzat eredmény-kimutatását, 
 10. számú mellékletével az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását, 
 11. számú mellékletével  az önkormányzat könyvviteli mérlegét, 

12. számú mellékletével az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját  
jóváhagyja. 

6. § 

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 






































































































































































































































































































































































































































