Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Földeák község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
véleményének ismeretében a következőket rendeli el:
1. §.
(1) Földeák község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló zárszámadását:
a) 718 542 e Ft bevételi
b) 491 105 e Ft kiadási
főösszegekkel hagyja jóvá.

(2)
(3)

(4)

Az alaptevékenység maradványának összege 219 326 e Ft
Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegeken belül:
a) Költségvetési bevételek:
Finanszírozási bevételek:
Bevételek összesen:

682 037 e Ft
36 505 e Ft
718 542 e Ft.

b) Költségvetési kiadások:
Finanszírozási kiadások:
Kiadások összesen:

482 992 e Ft
8 113 e Ft
491 105 e Ft.

A (3) bekezdésben a.) pontjában meghatározott bevételeken belül:
Működési célú bevételek:
Finanszírozási bevételek:
Költségvetési bevételek összesen:

(5)

598 986 e Ft
83 051 e Ft
682 037 e Ft.

A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadási főösszegeken belül:
Működési célú kiadások:
Finanszírozási kiadások:
Kiadások összesen:

435 693 e Ft
109 414 e Ft
482 992 e Ft.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott működési célú kiadási összegen belül:
a) a személyi jellegű kiadások összege:
b) a munkaadókat terhelő járulékok összege:
c) a dologi jellegű kiadások összege:
d) ellátottak pénzbeli juttatásai összege:
e) speciális célú támogatásokat

224 418 e Ft
39 474 e Ft
102 613 e Ft
15 116 e Ft
54 072 e Ft
435 693 e Ft

2. §.
(1) Földeák község Önkormányzata és intézményei 2017. évben teljesített bevételeit a 2.
mellékletben (részletezését a 2/2., 2/3. melléklet) tartalmazza.

(2) Földeák Község Önkormányzata és intézményei 2017. évben teljesített kiadásait az 4.,
4/1., 5., 6., 7., 8., mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.
(3) Földeák község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit és
kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Földeák Község Önkormányzatának európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programbevételeit, kiadásait, valamint önkormányzaton kívüli projektekhez
történő hozzájárulását a 10.sz melléklet tartalmazza.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási
műveleteket is figyelembe véve- együttesen, egyensúlyban a
11. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat - azok jellege, mértéke, összege,
illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel - a 12. melléklet tartalmazza.
(7) Földeák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei
egyszerűsített mérlegét, maradványát, eredmény-kimutatását a 13., 14., 15. mellékletekben
foglaltak szerint fogadja el.
(8) Földeák község Önkormányzata és intézményei 2017. évi követeléseit a 16.
tartalmazza.

melléklet

(9) Földeák község Önkormányzata és intézményei 2017. évi kötelezettségeit a 17. melléklet
tartalmazza.
(10) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségeinek részletezését a 18.
melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből
származó belföldi és külföldi irányú kötelezettségei nincsenek.
3. §.
Földeák község Önkormányzata a 2017. évi központi költségvetéssel kapcsolatos - a
mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások – elszámolását tudomásul veszi.
Visszafizetési kötelezettség 2017.évben keletkezett 648 e Ft összegben.
4. §.
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Hajnal Gábor
polgármester
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Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. május 30-i ülésén fogadta el. A rendelet
2018. május 31-én hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel került kihirdetésre.
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