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312019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testiilete az Alaptöruény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározolt feladatkörében
elláwa a következőket rendeli el:

1.§

(I) Az önkormányzat Képviselő-testtilete a 2018. óvi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást

527 03t 522Bt költségvetési bevétellel

463 205 284Ft költségvetési kiadással

63 826 238 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyjajóvá.

(2) 
^z 

önkormányzat mérlegszerllen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati
szinten az l.L mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államígazgatási feladatok szerinti bontásban
az 1.2,, 1,3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A míiködési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegú bevótelek és kiadások
mérlegét a 2.]. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:

(I) Az önkormányzatbervházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szeint hagyja
jővá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez valő hozzájárulás pénzügyi elszámolását
az 5, melléklet szeint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előitányzatainak teljesítését a 6,1.-6.4,
mellékletekbenfoglaltal<nakmegfelelöenhagyja jóvá,

(4) A költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1.-7.4.
mellékletekbenfoglaltaí<rtakmegfelelőenhagyja jóvá.

(5) A képviselő-testiilet a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a B.

m ell ékl etn ek megfelelően hagyj a j óvá, illetve engedélyezi.



3.§
(1) A Képviselő-testiilet utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biáosítsa, illetve kísérje
figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési
maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történó átvezetéséről gondoskodni köteles.

4.§

A Képviselő-testtilet utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a
költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban
értesítse.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2018. évi
költségvetésre kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetésre került: 20l9. április 26-án.
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