Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Ócsa Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont
mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat, az 110. mellékletnek és az 1-14. tájékoztató tábláknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait
megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.
2. §
(1) A Képviselő-testület a 2017. évi gazdálkodását Ócsa Város Önkormányzatának 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13) önkormányzati rendelete alapján teljesítette, a
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően
1.275.527.393 Ft bevétellel, valamint 1.139.648.152 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait jogcímenként, bevételeit
önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.2.,
valamint a 6.3. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási
előirányzatainak teljesítését a 6.1., 7.1., 8.1., valamint a 9.1. mellékletekben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és
kiadások mérlegét a 2.1., valamint a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3-4. melléklet szerint
hagyja jóvá.
4. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott céljellegű támogatások mértékét a 6.
tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott társadalmi-, szociálpolitikai juttatásait a 12.
tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet alapján hagyja jóvá,
valamint engedélyezi.
(4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célonként és címenkénti alakulását a 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

5. §
(1) Az Önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.2. tájékoztató táblában
szereplő adatok alapján 3.399.419.508 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő, valamint az önállóan
működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi maradványát
135.879.241 Ft összegben a 10. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A
2017. évi maradvány részben kötelezettséggel terhelt.
(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott maradványt 2018. évben az Intézmények működési célra
fordíthatják.
(4) Az Önkormányzat által nyújtott kedvezményeket az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.
6. §
(1) Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2017. december 31-i állapot
szerinti – állományi értéke eszközök és források tekintetében 3.399.419.508 Ft-ban kerülnek
elfogadásra.
(2) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 183.087.680
Ft.
(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1-7.5. tájékoztató tábla tartalmazza.
7. §
(1) Az Önkormányzat 2017. december 31-én fennálló tartozásállományát a 4. tájékoztató tábla
mutatja be.
(2) Az Önkormányzat pályázatait az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet 14. tájékoztató tábla tartalmazza.
8.§
(1) A bevételek – a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével – a költségvetésben meghatározott
feladatokra kerültek felhasználásra.
(2) Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés
pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével megfelelő színvonalon teljesítette.
9.§
Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon
jogszabályszerű használatára, kötelesek a normatív állami hozzájárulásokat megalapozó
dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat,
támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.
10. §
(1) A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, valamint kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a
2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
11. §

A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a
rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
12.§
E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző

Kihirdetve: 2018. április 26. napján
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jegyző

