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Vaja város képviselő testületének 5/2020 (VI.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-23 -tól
Vaja város képviselő testületének 5/2020 (VI.23.) önkormányzati rendelete
A 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Vaja Város Önkormányzatának 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. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást
1 095 417 735 FtKöltségvetési bevétellel
1 104 842 956 FtKöltségvetési kiadással
9 425 221 Ftköltségvetési maradvánnyal

577 628 775 FtFinanszírozási bevétellel
212 226 017 FtFinanszírozási kiadással
365 402 758 Ftköltségvetési maradvánnyal

1 673 046 510 FtÖsszes teljesített bevétellel
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Összes teljesített kiadással
1 317 068 973 Ft
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit
Magyar
Közlönyszinten
Lap- és
Kft. foglaltaknak megfelelően fogadja
önkormányzati
az Könyvkiadó
1.1. mellékletben
Az
el. Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a
Közlönykiadó minden jogot fenntart!
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon
belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok
szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és
kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

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

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi
elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi
és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. és 6.5.
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg9ed8dr9eo6dt5ee4em9cj4ca1by8bw1cd4ca9ce2g

2/4

2020. 08. 15.

Önkormányzati rendelettár

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak
felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a
költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa,
illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a
költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről
gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési
beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről,
elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15
napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2020. június 23-án lép hatályba.
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Tisza Erika
jegyző

Harsányi Imre
alpolgármester

Csatolmányok
Megnevezés

méret

melléklet

999.5 KB
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