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önkormányzati rendelete

Az Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

Nagyecsed  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében
foglalt  felhatalmazás  alapján,  a  helyi  önkormányzatok  és  szerveik,  a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k)
pontjában foglalt feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő- 

       testület) az önkormányzat zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 1 614 338 334,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 1 460 741 627,- Ft-ban határozza meg.

2.§ A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  zárszámadásának  pénzügyi
mérlegét az 1. 

       számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3.§ A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét

a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított

költségvetési szervek működési célú  bevétek adatait a 3. melléklet
szerint állapítja  meg.

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési  szervek  működési  célú  kiadás  adatait  a  4.  melléklet
szerint állapítja  meg.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított
költségvetési  szervek  felhalmozási  célú  bevételi  és  kiadási  adatait
mérlegszerűen az 5. melléklet szerint állapítja  meg.

7.§ A  képviselő-testület  a  felhalmozási  bevételek  teljesítését  a  6.
melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadások  teljesítését  a 7.melléklet
szerint hagyja jóvá.

9.§ A  képviselő-testület  a  beruházási  kiadások   előirányzata
beruházásonként   a 8.  melléklet,  a  felújítási  kiadások előirányzatát
felújítási célonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 

10.§ A  képviselő-testület  az  önkormányzat  létszámadatait   a   10.
mellékletben, míg a 

        közfoglalkoztatás adatait  elkülönítetten  a 11.  melléklet  szerint
állapítja meg.



11.§ Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása
jogcímenkénti adatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadási
adatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ A  képviselő-testület  a  céljelleggel  juttatott  támogatások
felhasználását  a  14.  melléklet,  a  közvetett  támogatásokat  a
15.melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ A  képviselő-testület  az  önkormányzat  mérlegadatait,
pénzmaradványát,  vagyonkimutatását  a  16-20.  mellékletekben
állapítja meg.

15.§  Adósság  állomány  alakulását  a  21.  mellékletben  foglaltak  szerint
hagyja jóvá a képviselő-testület.

16.§ A többéves kihatással járó  döntésekből származó kötelezettségeket,
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 22. melléklet
szerint állapítja meg.

17.§ Ez a rendelet 2018. május 30-án  lép hatályba.

Kovács Lajos Dr. Bölcsik István
polgármester jegyző


