Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
91. § (1) bekezdését figyelembe véve a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Biharnagybajom községi Önkormányzat és
intézményeinek 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
808.418 eFt bevétellel
662.124 eFt kiadással
146.294 eFt maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A megállapított 808.418 eFt bevételből
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik 795.281 eFt
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódik 13.137 eFt
- állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódik - eFt
(3) A megállapított kiadás 662.124 eFt összegéből:
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 648.987 eFt
-Önként vállat feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 13.137eFt
- állami(államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás -eFt
2. §
Az 1. §-ban megállapított 808.418 eFt bevétel előirányzat-csoportonkénti megoszlását a
rendelet I/1 sz. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.
A megállapított bevételek összegéből
596.472 eFt a működési bevétel
211.946 eFt a felhalmozási bevétel
3. §
Az 1. §-ban megállapított 662.124 eFt kiadás előirányzat-csoportonkénti kiemelt
előirányzatonkénti részletezését a rendelet I/2 sz. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.
A megállapított kiadások összegéből
537.836 eFt a működési kiadás
124.288 eFt a felhalmozási kiadás
4. §
(1) Biharnagybajom Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményeinek
felhalmozási előirányzat – csoporton belüli bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet I/
4. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási előirányzat-csoporton belüli felújítások kiadásai
teljesítését a rendelet I/5. számú melléklete rögzíti.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási előirányzat-csoporton belüli beruházási kiadásai
teljesítését a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.
5. §
Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi létszám adatait költségvetési szervenként
összesítve a rendelet-tervezet I/3. számú melléklete alapján hagyja jóvá.
6. §
Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásainak mérlegét a I/7. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
7. §
(1) Az Önkormányzat 2018. évi maradványát 146.294 eFt, összegben hagyja jóvá, melyből
58.637 eFt működési célú maradvány
87.657 eFt felhalmozási célú maradvány
(2) A felhalmozási célú 87.657 eFt feladattal terhelt maradványt csak felhalmozási célra lehet
igénybe venni.
(3) A felhalmozási célú maradvány kizárólag felhalmozási pályázatok saját forrásaként
használható fel. A felhasználás kizárólagosan képviselő-testületi hatáskör. Felhasználása
külön erre vonatkozó képviselő-testületi döntéssel történhet. Ennek rendjét a 2019. évi
költségvetési rendeletben kell szabályozni.
8. §
(1) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet I/8. számú melléklete
alapján hagyja jóvá.
(2) Többéves kihatással járó feladat nem volt, így 2018. évben e címen végleges saját forrás
igénybevétel nem történt.
4. Az Önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének végrehajtása
9. §
(1) A Képviselő-testület Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
végrehajtását a rendelet II/1, II/2 , II/3, II/4, II/5, II/6, II/7, számú mellékletei szerint hagyja
jóvá.

(2) A Képviselő-testület Biharnagybajom Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
a 2018. évi költségvetésének végrehajtását a rendelet. III/1, III/2, III/3, III/7, számú
mellékletei szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ költségvetési szerv
2018. évi költségvetésének végrehajtását a rendelet IV/1, IV/2, IV/3, IV/7, számú melléklete
szerint hagyja jóvá.
(4) A zárszámadási rendelethez tájékoztatási jelleggel az ÁHT 91. §-ában foglaltaknak
megfelelően a Képviselő-testület részére bemutatásra került
- az Önkormányzat és intézményei mérlege, eredmény kimutatása,
maradvány kimutatása
- az Önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása és vagyonleltára,
- az összes bevétel és kiadás, pénzeszközváltozás.
- adósságállomány alakulása
10. §
(1) A rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Biharnagybajom Községi
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.6.) önkormányzati rendelet.
Biharnagybajom, 2019. május 30.

Szitó Sándor
polgármester

Imre-Erdős Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2019. május 30-án 16,00 órakor a Biharnagybajomi
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Imre-Erdős Szilvia
jegyző

