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TÍszaeszlár Község Képviselő-testületének 2018. május 31-én tarlott ülésének
a.) Tárgysorozata

b.) .Ieg,vzőkönyve
c.') Haíározatai:-.
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6-4l20I8"

TÁRGYSOROZAT
Polgármesteri megnyitó, tárgysorozati pont megállapít ására javaslat
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaeszlar Község Képviselő-testülete

201 8. május 3 1 -én tartott Ülésén.

Nagy Tibor polgarmester
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Farkas Ferenc
Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők
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Nugy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. MegállaPÍtja, hogY 6
képviselőbOf S kepviselő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz ameghívóban szereplő napirendi pontok megtargyaláséra., melYet a kéPviselŐ

- testület

6 igen egyhangú szavazattal elfogadott.

előteriesztés)

Előadó: Nagy Tibor polgármester
Napl, Tibor nolsármester

Az e|őző évi költségvetésünket 76.127 .659. Ft. pénz maradvánnya| zártuk, Adósság a tavalyi
évben nem keletkezett, Öntormányzatunk takarékosságra törekszik, igyekszünk spórolni,
amin csak lehet. Folyamatosan a költségeink csökkentésére törekszünk. A tényleges

számadatokat a meghívóval együtt mindenki áttekinthette. A pénzügyi bizottsággal totént
előzetes egyeztetésünk atapján az önkorményzat2}I7. év zérszámadását apénzngyibizottság
megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Van - e ezzel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás?

Az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés,észrevétel nem hangzott el,

A képviselő-testület

7 egyhangú igenszavazatíal, akövetkező

rendeletet alkotta:

TISZAESZIÁR xözsnc ÖNKORMÁNY ZAT A
xEpvrsn r, Ő-rn srÜr-nrnNnr
(V.31.) önkormányzati rendelete
pénzügyi terv végrehajtásáról
évi
a2017.
3 12018.

2

Tiszaeszlár Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésébenmeghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljarva a következőket rendeli el:

1.§

(l) Az

örrkormányzat
zárszámadást

képviselő-testülete
634.108.4415

Ft

Költségvetési bevétellel

557.980.786

Ft

Költségvetési kiadással

7

hagyja jővá.

a 2017. évi költségvetés

végrehajtásaról szóló

6.127.659 Ft költségvetési maradvánnyal

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati
az ] . ]. mellékletben foglaltaknak megfelelóen fogadja el.

szinten

bevételek és kiadások, kiemelt előlrényzatok, előirányzatok és azon belül kötelező
^
önként vállalt feladatok, á|lamigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., ].3.,
feladatok,
1.4. mellékletek szerínt fogadja el.

(2)

(3)
a 2.

A működési bevételek és kiadások, valamint

a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét

]. és a 2,2. melléklet szeint fogadja el.

2.§

A

képviselő_testület az Önkormínyzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:

(I) Az önkormányzatberuhézási

és felújításikiadásait

a3. és a 4. melléklet szerinthagyja

jővá.

(2) AzEU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamintaz önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez valő hozzájáru|ás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet
szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, po|gétrmesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséta
6-8. sz. mellékletekben fogla\takstak megfelelően hagyja jóvá.

A

képviselő-testület a költségvetési szervek maradvanyrn és annak felhasznáIását a
mellékl etneÉ megfelelően hagyj a j óvá, illetve engedélyezi,

(7)

9.

3.§
(1)

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy

a költségvetési maradvány,t

érintő fizetési kötelezettségek teljesítésétbiztosítsa, illetve kísérjefigyelemmel.

Az

a

a

költségvetési
(2)
önkormányzat jegyzője és költségvetési szervek vezetői
maradványnak a 2018. évi előiranyzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.§
beszámoló
képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési
kÖltségvetési
a
etfogádasaíól a költségvetési maradvány jóvahagyott összegéről, elvonásarÓl
szervek vezetőita rendelet kihirdetését követő 15 napon belül Írásban értesítse.

A

5.§
Ez

a rendelet 2018. május 31 -én lép hatályba,

Van- e kérdés,hozzászőIás?
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,észrevétel nem hangzott el.

a képvisólő-testület Ű

e|őterjesnést megtárgyalta, és határozathozata|a nélkül elfogadta.

NagY Tibor
napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés,hozzászőIás nem hangzott el,
a,
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