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JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete 
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 
 
 
Jászágó Község 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást  

 
            162.751.570.-Ft Költségvetési bevétellel 

  
       172.312.798.- Ft Költségvetési kiadással 

 
                 9.561.228.- Ft       helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 
szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 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 2017. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. számú  melléklet szerint hagyja jóvá.  

(2) Az önkormányzat a felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

(3) Az Európai uniós támogatással megvalósult projektek bevételeit, kiadásait az 5. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

3. § 

(1) A képviselő-testület a Jászágó Községi Önkormányzat Konyhája nevű intézményének 
2017. évi zárszámadását az 1.1/A. számú melléklet szerinti táblázatok alapján hagyja jóvá. 

(2) A képviselő-testület a Jászágó Községi Önkormányzat Óvodája nevű intézményének 
2017. évi zárszámadását az 1.1/B. számú melléklet szerinti táblázatok alapján hagyja jóvá. 
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4. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 
figyelemmel. 

 

5. § 
(1) Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet és az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelet. 
 
Kelt: Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 05. 29-én tartott 
ülésén. 

 

 
                      Mozsár Lászlóné Dr. Kundrák István 
                         polgármester jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került Jászágó községben 2018. május 30-án. 
 
 
 
      Dr. Kundrák István   

 jegyző 
 

 
 
 
 
 


