Mosonszentmiklós község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata 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.§
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót
498.653.338 Ft bevétellel és
420.701.872 Ft kiadással
az 1-18. melléklet szerint jóváhagyja.
2. §
A Képviselő-testület önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:
- Mosonszentmiklós Község Önkormányzata
- Mosonszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
- Mosonszentmiklósi Kormos István Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
külön címet alkotnak.
3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait nettó módon az 1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az intézményi finanszírozással növelt
bevételeket és kiadásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 12-14. mellékletek
szerint hagyja jóvá.
(3) A létszámadatokat költségvetési szervenként a 12-14. mellékletek, összesítve a 11.
melléklet tartalmazza. Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a Képviselő-testület
30 főben, közfoglalkoztatotti létszámát 10 főben határozza meg.
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4. §
A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet, a
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
5. §
A Képviselő-testület a 3. melléklet szerint Adósságot keletkeztető ügyletekből származó
kötelezettségeket nem hagy jóvá, adósságot keletkeztető célokat az 5. melléklet szerint nem
határoz meg.
6. §
A közhatalmi bevételeket a 4. melléklet részletezi.
7. §
Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatást a 6. melléklet tartalmazza.
8. §
A Képviselő-testület a beruházásokat a 7. melléklet, a felújításokat a 8. melléklet alapján hagyja
jóvá.
9. §
A céljelleggel nyújtott támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg.
10. §
A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 10. melléklet
alapján nem határoz meg.
11. §
Az önkormányzatnak a 15. mellékletben foglaltak szerint nincs elismert tartozásállománya.
12. §
Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi
jelentését a 17. melléklet tartalmazza.
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13. §
Az önkormányzat vagyonát a 18. melléklet mutatja ki.
14. §
Többéves kihatással járó döntéssel az önkormányzat nem rendelkezik.
Zárórendelkezés
15. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

...........................................
Bedő Csaba s.k.
polgármester

..........................................
Farkas Judit s.k.
jegyző

Záradék: A rendelet 2019. május 29-én kihirdetésre került.

…………………….
Farkas Judit s.k.
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