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Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
(zárszámadásáról)

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§
A Képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi
költségvetésének
Bevételi főösszegét
988.000 eFt eredeti előirányzattal
3.540.889 eFt módosított előirányzattal
3.458.673 eFt teljesítéssel
Kiadási főösszegét:
988.000 eFt eredeti előirányzattal
3.540.889 eFt módosított előirányzattal
1.850.998 eFt teljesítéssel,
1.607.675 eFt maradvánnyal
hagyja jóvá.
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesítését az 1. és a 2. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
3.§
A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek
(intézmények) 2018. évi kiemelt bevételi és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, működési,
felhalmozási és finanszírozási bontásban, és az intézményi létszámkeretek teljesítését a 3. és a 4.
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4.§
A képviselő-testület a Városellátó Szervezet 2018. évi költségvetésének végrehajtását az 5. és a 6.
mellékeltben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.
5.§
A képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2018. évi költségvetésének
végrehajtását a 7. és a 8. mellékeltben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.
6.§
A képviselő-testület a Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésének
végrehajtását a 9. és a 10. mellékeltben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.
7.§
A képviselő-testület a Battonyai Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását a
11. és a 12. mellékeltben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.
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8.§
A képviselő-testület Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtását a 13.
és a 14. mellékeltben foglalt részletezés szerint hagyja jóvá.
9.§
A gesztor önkormányzatként társulásban ellátott Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása feladat
részletezését a képviselő-testület a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§
A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban,
valamint az önkormányzat adósságszolgálatát összesítve és a saját bevételek részletezését a 16. és
17. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
11.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési és pénzforgalmi mérlegét
közgazdasági tagolásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
12.§
A képviselő-testület a pénzeszközök 2018. évi változását a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja
jóvá.
13.§
A képviselő-testület
a) a 2018. évi maradványt 1.607.675 eFt-ban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá. Ezen belül
az alaptevékenység maradványát 1.603.816 eFt-ban, a vállalkozási tevékenység
maradványát 3.859 eFt-ban hagyja jóvá.
b) a maradvány felhasználásáról a Battonya Város Önkormányzata
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításában dönt.

2019.

évi

14.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja
jóvá.
15.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összevont mérlegét a 22. melléklet szerint az
intézményenkénti és összesített mérlegét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
16.§
A képviselő-testület az immateriális javak és tárgyi eszközök állományában 2018. évben
bekövetkezett változások részletezését a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
17.§
A képviselő-testület 2018. évben az eszközök értékvesztésének alakulását a 25. melléklet szerint
hagyja jóvá.
18.§
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 26. mellékletben bemutatottak alapján
tudomásul veszi.
19.§
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatások alakulását a 27. mellékletben
bemutatottak alapján tudomásul veszi.
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20.§
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását –
forgalomképesség szerinti bontásban, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket,
forgóeszközöket és a pénzeszközöket, a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű
immateriális javak, tárgyi eszközök, kulturális javak és készletek állományát – a 28. mellékletben
részletezettek szerint tudomásul veszi.
21.§
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-én fennálló követelésállományának és
kötelezettségállományának részletezését, a 29. melléklet alapján tudomásul veszi.
22.§
A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatásból, egyéb támogatásból
megvalósuló pályázatainak részletes adatait a 29. melléklet alapján tudomásul veszi.
23.§
E rendelet a kihirdetés napján 8 óra 00 perckor lép hatályba.

Battonya, 2019. május 30.
……………………
Marjai János
polgármester

……………………………….
Varga István Tamás
jegyző

Kihirdetve: Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(V.31.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról).
Battonya, 2019. május 31.
…………………………………
Varga István Tamás
Jegyző
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