
VÁMOSSZBADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 

9/2005. (IV.06.) r e n d e l e t e  
 

Az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-
testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján, figyelembe véve 
az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 
szóló 249/2000(XII.24.) Korm. Rendeletben meghatározottakat a 2004. évi gazdálkodásáról 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
A rendelet hatálya 
 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és 
az Önkormányzat Intézményeire terjed ki. 
 
      2.§ 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei  
2004. évi költségvetésének teljesítése 

 
(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2004. évi 
költségvetésének bevételi főösszegét 148.425ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 77.660 ezer Ft-
ban határozta meg.  
A működési célú bevételek főösszege 72.479 ezer Ft, a működési célú kiadások főösszege: 
69.954 ezer Ft. A felhalmozási célú bevételek főösszege 75.946 ezer Ft, a felhalmozási célú 
kiadások főösszege 7.706 ezer Ft. 
 
Az Önkormányzat a költségvetési létszámkeretét 17,5 főben állapította meg, melyből a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói 10,5 főt, a Napköziotthonos Óvoda 7 fő munkavállalót jelent. 
 
A 2004 évi gazdálkodás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 
főösszegét, valamint az előirányzat módosítást és a teljesítést az 1. sz. mellékelt tartalmazza. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok címek szerinti 
részletezését, az előirányzat módosítást és a teljesítést a képviselő-testület a 2. sz. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
(3) A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú pénzeszközátadásokat, az előirányzat 
módosítást és a teljesítést a 3. sz. mellékelt szerint hagyja jóvá. 
 
(4) A képviselő-testület felhalmozási feladatainak részletezését, az előirányzat módosítást és a 
tényleges teljesítést a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(5) A képviselő-testület a működési kiadások címenkénti részletezését, valamint az 
engedélyezett éves létszámkeretre vonatkozó előirányzat módosítást és a teljesített 
előirányzatot az 5. sz. melléklet  szerint hagyja jóvá. 
 



(6) A képviselő-testület 2004. évi bevételeinek előirányzat módosítását és teljesített 
előirányzatot a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg intézményenkénti bontásban. 
 
(7) A képviselő-testület a 2004. évi feladatainak finanszírozását és pénzeszközeinek 
változását a 7. sz. melléklet szerint határozza meg. 
 
(8) A pénzmaradvány-kimutatást a 8. sz. mellékelt tartalmazza. 
A jóváhagyott pénzmaradvány teljes egészében felhalmozási bevétel maradványából 
keletkezett, ezért a képviselő-testület felhalmozási célú tartalékot képez. A felhalmozási cél a 
későbbiekben kerül meghatározásra. 
Az Önkormányzat 2004. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 
 
(9) A könyvviteli mérleget a 9. sz. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a 2004. 
december 31-ei állapot szerinti vagyonát 544.270 ezer Ft-ban állapítja meg. 
 
(10) Az Önkormányzatnak 2004. december 31-én fennálló hiteltartozása nincs. 
 
(11) Az Önkormányzat 2004. évben nem nyújtott közvetett támogatást. 
 
      3.§ 
     Vagyonkimutatás 
    
(1)Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a modern kor 
követelményeinek megfelelőek. 2004. évben is volt lehetősége az önkormányzatnak ezen 
feltételek javítására. A köztisztviselők létszáma 1 fővel gyarapodott, valamint szeptembertől 1 
fő népművelőt is foglalkoztatunk. Eszközállományunk 2 db Pentium IV. típusú 
számítógéppel, egy digitális diktafonnal és egy HP2400 típusú scannerrel bővült. 
Eszközállományunk összességében azonban csökkenést mutat, mely az értékcsökkenés 
elszámolásából adódik. 
(2)Önkormányzatunknál 2004. évben a működési és a felhalmozási kiadások nem haladták 
meg az előirányzatot, ez alól kivételt képez a Pannon-Víz Rt. részére fizetendő fejlesztési célú 
támogatás, melynek összegét szerződés módosította. A működési bevételek fedezetet 
nyújtottak a működési kiadásokra, így vagyonvesztés nem történt. A működési kiadások 
rendezése után maradt még szabad pénzeszköz, amelyből pl. új jegyzői irodát alakítottunk ki, 
fűnyíró traktort vásároltunk. 
(3)Intézményünk, az óvoda estében a normatív támogatások nem voltak elegendőek a 
kiadások finanszírozásához, saját forrással kellett azokat kiegészíteni. 
(4)Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás, átmeneti segély, valamint mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen 
történt kifizetés. 
(5)A költségvetési pénzmaradvány 70.734 ezer Ft, mely jelentősen növekedett az előző évhez 
képest. Ezen pénzmaradványt az adó túlfizetésekből adódó visszafizetési kötelezettség, 
valamint a központi költségvetés felé 31 ezer Ft-os visszafizetés terheli. Szállítói tartozásunk 
december 31-én nem volt. 
(6)Értékpapír és hitelállományunk 2004. december 31-én nem volt. Az önkormányzat 
részesedéseinek értéke 2004. év folyamán változást nem mutatott. A Pannon-Víz Rt-ben és a 
Közlekedési Hitelszövetkezetben tulajdoni részesedésünk értéke 4.600 ezer Ft. 
 

 
 



4.§ 
Több éves kihatással járó feladatok 

 
(1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatot 2004. évben nem vállalt. 
 

5.§ 
Záró rendelkezések 

 
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
       
 
Vámosszabadi, 2005. március 18. 
 
 
 
Takács Ferenc       Burányi Bernadett   
 polgármester        jegyző  
 
Kihirdetve: Vámosszabadi, 2005. április 6. 
 
        Burányi Bernadett 
        jegyző 
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