
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
7/2004.(IV.20.) rendelete 

az önkormányzat 2003. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 

 
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 
Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott Kormányrendelet 
alapján Szécsény Város Önkormányzat 2003. évi költségvetés 
végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) Szécsény Város Önkormányzat 2003. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 1.745.075 E Ft bevétellel 
elfogadja. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fıösszeg szakfeladatonkénti 
részletezését a 3. számú, bevételnemenkénti részletezését a 2. 
számú melléklet szemlélteti. 

 
2. § 

 
(1) A képviselı-testület az önkormányzat 2003. évi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót 1.739.097 E Ft kiadással, 5.978 E Ft 
pénzkészlettel elfogadja. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fıösszeg szakfeladatonkénti 
részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
3. § 

 
Az 1-2. § szerinti összegek 110.836 E Ft fejlesztési forrást és 101.267 
E Ft fejlesztési kiadást tartalmaznak, melyet a 4. számú melléklet 
részletez. 

4. § 
 

Az Önkormányzat 2003. december 31-én szabad pénzmaradvánnyal 
nem rendelkezett. A feladattal terhelt pénzmaradvány összege: 6.516 
E Ft. 

5. § 
 

A Képviselı-testület az Önkormányzat 2003. évi beszámolójának 
mellékleteként jóváhagyja: 
  1. számú melléklet:  Az Önkormányzat pénzalapjának mérlege 
  2. számú melléklet: Az Önkormányzat bevételi elıirányzata és 

teljesítése 
  3. számú melléklet: A Szakfeladatok pénzforgalmának teljesítése 
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 3/a számú melléklet: Szakfeladatok bevételi pénzforgalmának 
fıkönyvi számlánkénti teljesítése 

 3/b számú melléklet: Szakfeladatok kiadási pénzforgalmának 
fıkönyvi számlánkénti teljesítése 

 3/c számú melléklet: Részen önálló költségvetési szervek 
támogatása 

3/d számú melléklet: Átlagos állományi létszám 
  4. számú melléklet: Fejlesztési mérleg 
  5. számú melléklet: Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi 

mérlege 
  6. számú melléklet: Szociális keret felhasználása 
  7. számú melléklet: Igazgatási tevékenység kiadásai 
  8. számú melléklet: Hitelállomány alakulása 2003. XII. 31-én 
  9. számú melléklet: Kötelezettségvállalások 
10. számú melléklet: Kintlévıségek alakulása 
11. számú melléklet: Pénzmaradvány felosztása 
12. számú melléklet: Önkormányzati vagyon alakulása 2003. XII. 

31-én 
13. számú melléklet: Adókedvezmény és mentességek 
  

A beszámoló részét képezi Szécsény város 2003. december 31-i 
Vagyonleltára, 2003. évi egyszerősített Mérlege, egyszerősített 
pénzforgalmi jelentése, egyszerősített pénzmaradvány kimutatása. 
 

6. § 
 
E rendelet 2004. április 20-án lép hatályba. 
 
Szécsény, 2004. április 19. 

 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Szécsény, 2004. április 20. 
 
 
 
         Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  
   címzetes fıjegyzı 
 


