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R E N D E L E T E



Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló több-
ször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2006. évi 
költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 1 335 730 e Ft eredeti előirányzattal
1 523 176 e Ft módosított előirányzattal
1 444 790 e Ft teljesítéssel

Kiadási főösszegét: 1 335 730 e Ft eredeti előirányzattal
1 523 176 e Ft módosított előirányzattal
1 447 791 e Ft teljesítéssel

hagyja jóvá.

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását és azok 
teljesítését a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

4. §

Az 2. §-ban megállapított bevételi forrásokból központi állami támogatás jogcímenkénti meg-
oszlását és azok teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait 
címenként és kiemelt előirányzatonként a 3/1-3/3. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3/1/a melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat  felújítási  és felhalmozási  kiadásainak célonkénti  és feladatonkénti  fel-
használását a 10. és 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri  Hivatal költségvetésének szakfeladatonkénti  bevételeinek és kiadásainak 
teljesítését az 5. számú melléklet tartalmazza.
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6. §

(1) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és -kiadásainak mérlegét a 4/a számú mel-
léklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és -kiadásainak mérlegét a 4/b számú melléklet 
tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti önkormányzati összevont mérleg té-
teleit a 13. sz. mellékletek tartalmazzák.

7. §

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítését a 6. számú melléklet tartal-
mazza.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények működésének biztosítására 2006. évben az 
3/1- 3/3 számú melléklet szerinti létszám foglalkoztatását engedélyezte.

9. §

A 9/1-9/4. számú mellékletek az egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített pénzforgalmi jelen-
tést, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást, valamint az egyszerűsített eredmény-kimuta-
tást tartalmazzák.

10. §

(1) A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jöve-
delemadó elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 14. sz. melléklet 
tartalmazza.

(2) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladat-
mutatók alakulását a 14/1. sz. melléklet mutatja.

11. §

Az önkormányzat adósság- és hitelállományának lejárat szerinti kimutatását a 15. számú mel-
léklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat vagyon kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

13. §

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 7. számú melléklet foglalja magába.
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14. §

A közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet tartalmazza.

15. §

E rendelet 2007. március 29-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 4/2006. (II. 14.), és az ezt mó-
dosító 5/2006. (II. 16.), 8/2006. (III. 1.), 12/2006. (III. 30.), 15/2006. (VI. 8.), 16/2006. (IX. 28.) 
sz. ÖR rendeletek, valamint a 8/2006. (III. 30.) ÖR. sz. rendelet hatályát veszti.

Mezőkovácsháza, 2007. március 29.

     Bakos István                                                            Nyergesné Kovács Erzsébet
     polgármester                                                                           aljegyző

A rendeletet 2007. március 29-én kihirdettem.

Nyergesné Kovács Erzsébet
               aljegyző
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