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ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

9/2018. (V. 02.) számú önkormányzati rendelete



Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbi
rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § A  Képviselő-testület  a  Városi  Önkormányzat  2017.  évi
költségvetésének

Bevételi főösszegét 
1.343.452.000 Ft eredeti előirányzattal
2.075.152.382 Ft módosított előirányzattal
2.075.123.599 Ft teljesítéssel

Kiadási főösszegét: 
1.343.452.000 Ft eredeti előirányzattal
2.075.152.382 Ft módosított előirányzattal
1.755.420.324 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

3. § A  2.  §-ban  megállapított  bevételek  forrásonkénti,  kiadások
jogcímenkénti  megoszlását  és  azok  teljesítését  a  rendelet  1.  számú
melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek működési és felhalmozási
bevételeit és kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként a 2-6.
számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A  2.  §-ban  megállapított  bevételi  forrásokból  központi  állami
támogatás jogcímenkénti megoszlását és azok teljesítését a 7. számú
melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak célonkénti és
feladatonkénti felhasználását a 8. és 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) A pénzben és természetben nyújtott  szociális  ellátások teljesítését  a
10. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét
a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tőke jellegű bevételeinek és kiadásainak mérlegét a
12. számú melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület  az  önkormányzati  intézmények  működésének
biztosítására  2017.  évben  a  13.  számú  melléklet  szerinti  létszám
foglalkoztatását engedélyezte.
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7. § A többéves  kihatással  járó  döntések  számszerűsítését  a  14.  számú
melléklet foglalja magába.

8. § Az  önkormányzat  adósság-  és  hitelállományának  lejárat  szerinti
kimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

9. § A közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek
bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen projekthez
történő hozzájárulást a 17. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő
részesedés alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

12. § A  19.  számú  melléklet  a  mérleget,  a  20.  számú  melléklet  az
egyszerűsített  pénzforgalmi  kimutatást,  a  21.  számú  melléklet  az
eredmény-kimutatást,  a  22.  melléklet  a  maradvány-kimutatást
tartalmazza.

13. § A pénzeszközök változásának bemutatását a 23. számú melléklet  tar-
talmazza.

14. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 24. számú melléklet tartalmaz-
za.

15. § E rendelet 2018. május 4. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az
Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2017.
(V. 02.) sz. önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

Mezőkovácsháza, 2018. április 26.

     Varga Gusztáv                                                                                 Dr. Szilbereisz Edit
       polgármester  jegyző
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I N D O K O L Á S

a 9/2018. (V. 02.) sz. önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV. törvény 91.  §  (1)  bekezdése  alapján  a
jegyző  által  elkészített  zárszámadási  rendelettervezetet  a polgármester  terjeszti  a
képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc
napon  belül,  de  legkésőbb  a  költségvetési  évet  követő  ötödik  hónap  utolsó  napjáig
hatályba lépjen.
A  rendelet  megalkotásával  a  Képviselő-testület  a  jogszabály  által  előírt
kötelezettségének tesz eleget. 

A rendeltet 2018. május 2-án kihirdettem. 

Mezőkovácsháza, 2018. május 2. 

Dr. Szilbereisz Edit
             jegyző 
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