ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Orci Községi Önkormányzat 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. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által
fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és
intézményfenntartó társulásokra.
2. Bevételek és kiadások
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását összesen
a) 99.525.205 forint bevétellel és
b) 61.025.492 forint kiadással
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
a) a működési költségvetési bevételt 56.439.711 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési bevételt 16.407.337 forintban,
c) a finanszírozási bevételt 26.678.157 forintban,
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
a) a működési költségvetési kiadást 37.265.494 forintban,
b) a felhalmozási költségvetési kiadást 22.844.203 forintban,
c) a finanszírozási kiadást 915.795 forintban,
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 5.341.412 forint.
(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1-6.
melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. §
(1) Az önkormányzat 2018. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.
(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeket a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Pénzforgalom
4.§
A képviselő-testület pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.
5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
5.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
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6. Az önkormányzat vagyona
6. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a
mérlegadatok alapján 482.266.320 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
7. Többéves kihatással járó feladatok
7. §
Az önkormányzat 2018. december 31-én az alábbi többéves kihatással járó feladatait a 11.
melléklet tartalmazza.
8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
8. §
Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2018. december 31-i állapot szerinti
létszámát a 12. melléklet tartalmazza.
9. Támogatások
9. §
(1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről
a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése
megtörtént.
10. Uniós támogatások
10. §
Az önkormányzat 2018. évben 4.873.379 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.
11. Záró rendelkezések
11. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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