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 Hajdúbagos Községi Önkormányzat 2001. évi zárszámadásáról 

 

 

Hajdúbagos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIIII. tv. 82. §-ban foglaltak alapján - 2001. évi költségvetési 

gazdálkodás végrehajtásáról, zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 

 

                                                                          1. § 

 

 

/1/  A Képviselőtestület a 2001. évi költségvetés zárszámadása bevételi                                                                 

      főösszegét a 2, 1a számú melléklet szerint 300 millió 412 ezer forintban 

      állapítja meg. 

 

/2/  A Képviselőtestület az önkormányzat 2001. évi költségvetés zárszámadása 

      kiadási  főösszegét a 2-es szám melléklet szerint 287.082.000.- forintban állapítja 

meg. 

 

                                                                          2. § 

 

 

/1/  Az 1. §. /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímeit a   

       a következők szerint állapítja meg a Képviselőtestület. 

  

      a./  Intézmények és önkormány- 

            zatok működési bevételeit                               90.966 ezer Ft-ban 

 

            ebből: 

            1. intézményi működési be- 

                vételeit                                                          16.743 ezer Ft-ban 

 

           2.  önkormányzatok saját 

                működési bevételeit                                     74.223 ezer Ft-ban 

 

     b./ Felhalmozási és tőkejellegű 

          bevételeit                                                                   15 ezer Ft-ban 

 

 

     c./ Támogatások, kiegészítések  

          és átvett pénzeszközök be- 

          vételeit                                                                  



 

          ebből:                                                                 123.007 ezer Ft-ban 

 

          l./ Önkormányzatok költségvetési 

              támogatásának bevételei                               109.200 ezer Ft-ban 

 

         2./ Társadalombiztosítási 

              alaptól átvett pénzeszköz                                 1.843 ezer Ft-ban 

 

         3./ Elkülönített állami pénz- 

              alapoktól átvett pe.                                            6.388  ezer Ft-ban 

    

     d./ pénzforgalom nélküli bevét.                                  2.646  ezer Ft-ban 

 

/2/ Az állami hozzájárulás elszámolását a 3-as számú melléklet alapján állapítja  

     meg a Képviselőtestület. 

 

3. § 

 

 

/1/ A költségvetési kiadási főösszeget, valamint a felhasználás jogcímeit a 

     részletezettek szerint 287 millió 082 ezer  forintban állapítja meg. 

 

/2/ Az önkormányzat hivatalának kiadásait jogcímenként a rendelet   

     szerint 138 millió 786 ezer forintban  állapítja meg. 

 

/3/ Az önkormányzat 2001. évi módosított pénzmaradványát 12 millió 622 ezer 

forintban állapítja meg a Képviselőtestület. 

 

 

4. § 

 

 

A Képviselőtestület az önkormányzat vagyonának értékét a megfelelő 

részletezettséggel, a számviteli értékesítési szabályainak megfelelően dokumentáltan, 

2001. december 31-i állapotnak megfelelően 111 millió 106 ezer 

forintban állapítja meg. 

 

5. § 

 

Az éves beszámolóhoz mellékeltünk kiegészítő számszaki mellékleteket is. 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 



Hajdúbagos, 2002. április 19 
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