
 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
5/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 

Nagycenk Nagyközség 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) Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

képviselő-testület) a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-30. 

mellékleteknek megfelelően 

 

a) 853.258 ezer forint bevétellel 

b) 387.239.ezer forint kiadással  

 

hagyja jóvá. 

 

(2) Az önkormányzat bevételeit címenként és alcímenként részletezve az 1-2. melléklet 

bevételi oldalain, kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. és 3. melléklet kiadási oldalain 

feltüntetettek szerint fogadja el a képviselő-testület. 

 

(3) A fejlesztések teljesítését a 4. melléklet mutatja be. 

 

(4) A pénzeszköz átadást az 5. melléklet részletezi. 

 

(5) A működési bevételek teljesítését 312.004 ezer Ft, a működési kiadások teljesítését 

260.498 ezer Ft főösszegben, a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

 

(6) A felhalmozási bevételek teljesítését 541.254 ezer Ft, a felhalmozási kiadások teljesítését 

126.741 ezer Ft főösszegben a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el a képviselő-

testület. 

 

(7) Az önkormányzat létszámkeretének teljesítését a 7. mellékletnek megfelelően fogadja el a 

képviselő-testület. 

 

(8) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát és annak értékét a 

8. melléklet szerinti kataszteri kimutatás tartalmazza. 

 

(9) Az önkormányzat 2017. évi módosított pénzmaradványát 466.020 ezer Ft összegben a     

9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület. 
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(10) Az Önkormányzatnál az eredmény-kimutatást a 10. melléklet tartalmazza 

 

(11) Az önkormányzati vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását a 

11. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be. A mérleg szerint vagyon összege 

2.354.982 ezer Ft. 

 

(13) Az adóelengedés és adókedvezmény útján nyújtott közvetett támogatásokat a képviselő-

testület a 12. melléklet szerint fogadja el. Az adósságállomány az önkormányzatnál 0 Ft, 

valamint az európai uniós támogatások jogcím szerinti bevétele szintén 0 Ft összegű a 13. 

melléklet szerint. 

 

(14) Az önkormányzatnál a gördülő tervezést a 14. melléklet tartalmazza.  

 

2. § 

 

(1) A Nagycenki Aranypatak Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) bevételi előirányzatának 

teljesítését 73.654 ezer Ft összegben, kiadási előirányzatainak teljesítését 73.460 ezer Ft 

összegben hagyja jóvá a képviselő-testület.  

  

(2) Az Óvoda bevételeit címenként és alcímenként részletezve a 15-16. melléklet bevételi 

oldalain, kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. és 17. melléklet kiadási oldalain 

feltüntetettek szerint fogadja el a képviselő-testület. 

 

(3) A működési bevételek teljesítését 73.654 ezer Ft, a működési kiadások teljesítését   

74.384 ezer Ft főösszegben, a felhalmozási kiadások teljesítését 76 ezer Ft főösszegben a  18. 

melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. 

 

(4) Az Óvoda létszámkeretének teljesítését a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a 

képviselő-testület. 

 

(5) Az Óvoda 2017. évi pénzmaradványát 194 ezer Ft összegben a 20. mellékletnek 

megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület. 

  

(6) Az Óvodánál az eredmény-kimutatást a 21. melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az Óvodai vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását  

a 22. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be.  

 

(8) Az Óvodánál a gördülő tervezést a 23. melléklet tartalmazza.  

 

3. § 

 

(1) A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bevételi 

előirányzatának teljesítését 63.451 ezer Ft összegben, a kiadási előirányzatainak teljesítését 

57.973 ezer Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület. 
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(2) A Hivatal bevételeit címenként és alcímenként részletezve a 24-25. melléklet bevételi 

oldalain, kiadási előirányzatainak teljesítését a 24. és 26. melléklet kiadási oldalain 

feltüntetettek szerint fogadja el a képviselő-testület. 

 

(3) A Hivatal létszámkeretének teljesítését a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el a 

képviselő-testület. 

 

(4) A Hivatalnál a 2017. évi pénzmaradványát 5.479 ezer Ft összegben a 28. mellékletnek 

megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület. 

 

(5) A Hivatalnál az eredmény-kimutatást a 29. melléklet tartalmazza. 

 

(6) A Hivatalnál a vagyon eszközök-források szerint bontásnak megfelelő kimutatását  

a 30. mellékletként szereplő könyvviteli mérleg mutatja be.  

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.   

 

 

 

 

 

 Csorba János Percze Szilvia  

 polgármester jegyző  

 

 

 

 

A rendeletet a képviselő-testület a 2018. június 5-ei ülésén fogadta el, a rendelet 

kihirdetésének napja: 2018. június 18.        

         

 

 

Percze Szilvia 

       jegyző  


