RENDE LET -TERVEZET
LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK
10/2020. (VI.2 6.) önko rmányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáró l

Az önkorm ányza t képvi selő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt
eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. §. (I) bekezdés f.) pontjában
szabályozott hatáskörben, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV . törvény 91. § (I)
bekezdésében meghatározottj ogkörében eljárva a 2019. évi költségvetési zárszámadásáról
az alábbiakat rendeli el
1. §

(I) Az önkorm ányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségve tés végrehaj tásáról szóló
zárszámadást
2.357.051.034 Ft Költségvetési bevétellel

I

2.47 5.287.387 Ft Költségvetési kiadássaI
118.236.353 Ft Költségvetési hiánnyal

hagyjajóvá.
(2) A hiány fedezete belföldi finanszirozásként az
igénybevételével történt.

el őző

évi költségvetési maradvány

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkorm ányzati szinten
az 1.1. mell ékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, Iciemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok , önként vállalt feladatok , állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mell ékletek szerint fogadja el.
(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §

I,

A képviselő -testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(I) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. mell éklet szerint hagyja
jóvá.
(2)

Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az
önkorm ányzaton kívül megvaló sult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi
elszámolását az 5. mell éklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási el őirányzatainak teljesítését a 6.6.1, 6.2,6.3" 7.1.
7.2, 7.3, 7. 4. mell ékletekb en foglaltaknak megfelelően hagyjajóvá.
(4) Az közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 8.1, 8.2, 8.3
mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.
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(5) A költségvetési szervek (intézmények) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését
a 9. 9.1, 9.2, 9.3, és to, 10.1., 10.2, 10.3, valamint ll. 11.1., 11.2, ll. 3.
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A képvi selő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát a 12.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. A kötött felhasználású támogatások
elszámolását a 13. szám ú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselőtestület a költségvetési szervek eredmény kimutatását a 14. sz ám úmell éklet
szerint hagyjajóvá.
(8) a

a költségvetési szervek pénzeszköz változását a 15. sz ámú

Kép viselő-testület

mell éklet szerint hagyja jóvá.

3. §

cl) A

képviselő-te stület

maradványt érintő
figyelemmel.

utasítja az önkormányzat j egyzőj ét, hogy a költségvetési
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kisérje

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni
kötelesek.
(3) A realizálódott többletbevételeket, valamint a meglévő és a jövőben
tartalékokat minden esetben a kötelezett ségek rendezésére kell fordítani.

képződő

4. §
A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat j egyzőj ét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott öss zegéről a költségvetési szervek
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.§
Ez a rendelet 2020 . június 26-án lép hatályba.

Létavértes , 2020 .06. 15.
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