
Komoró Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

8/2018. (V.29.) 

önkormányzati rendelete 

 

- a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról - 

Komoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást  

394 725 274 Ft Költségvetési bevétellel 

  

296 161 871 Ft Költségvetési kiadással 

 

98 563 403 Ft költségvetési maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

 

2. § 

Az önkormányzat bevételeit, az önkormányzat és intézménye költségvetési 

bevételeinek és kiadásainak alakulását, az önkormányzati feladatainak 

kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási és finanszírozási 

feladatonkénti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja 

meg. 

 

 

- A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait a 2 -15. melléklet szerinti 

részletezettséggel állapítja meg. 

 

- A képviselő-testület fejlesztési céljait és kiadásait az európai uniós forrásból 

finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait 

a 14. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 

 

- Az önkormányzat kiadásait kötelező, önként vállal és államigazgatási feladatonkénti 

bontásban 16. melléklet részletezettségben állapítja meg. 

 



- Az önkormányzat és intézménye mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 17. 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

- A Komorói Mosolysziget Óvoda és Konyha kiadásait és bevételeit előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 18. melléklet szerinti részletezettségben 

állapítja meg. 

 

- Az önkormányzat és intézménye kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok szerint a 19. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 

 

- A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 20. mellékletnek 

megfelelően hagyja jóvá. 

 

- Az önkormányzat  és az intézmény vagyonát a 21. melléklet szerint állapítja meg.  

 

- Az önkormányzat és az intézmény létszámát  a 22. melléklet szerint állapítja meg. 

 

- A 23. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsített 

bemutatását. 

 

- A 24. melléklet tartalmazza az önkormányzat adósságállományának alakulását . 

 

- A 25. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök 

alakulását. 

 

3. § 

- A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 

maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 

figyelemmel. 

- Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 

maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni 

kötelesek.  



 


