
 

 

Buzsák Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2019.(V.23.)  rendelete 

 
az Önkormányzat  2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

 
 Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének a 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

A rendelet hatálya   
 
1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalra, a  Buzsáki Tulipán Óvodára valamint a 
Buzsák Térségi Konyhára. 

 
A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szervei 2018.évi 

költségvetésének teljesítése 
 
2. § 

/1/ A rendelet az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került 
bemutatásra. 
 
/2/ A Képviselő-testület a 2018.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a  
16.számú mellékletnek megfelelően 
 
                                           1.756.683/ e Ft  összegű teljesített   bevétellel 
                                           549.962/ e Ft  összegű teljesített   kiadással    állapítja meg.  
 

3. § 
  

/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018.évi bevételeinek és 
kiadásainak  teljesítését  összevontan a   3-4,  intézményenként 7-10. számú  kimutatások 
szerint állapítja meg. 
 
/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint egyéb pályázati 
pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2018.évi beruházási kiadásainak 
teljesítését célonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint, a 2018. évi felújítási 
kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. mellékletben feltüntetettek szerint 
fogadja el. 
 
/3/ A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások  
bevételeinek és kiadásainak teljesítését a  12.sz. melléklet szerint állapítja meg. 
 
/4/ A Képviselő-testület a 2018 .évi záró létszámot a 13.sz. melléklet szerint állapítja meg. 
 
/5/ A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, lejárat, a Gst.3.§-a 
szerinti adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 14-15.sz. mellékletben foglaltak 
szerint fogadja el. 

 
4. § 

 
/1/ A Képviselő- testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi  pénzmaradványát a 
24.sz. mellékletben foglalt részletezés szerint  1.206.719/ e Ft összegben hagyja jóvá. 



A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 1.176.589/e Ft, a   Tulipán 
Óvoda pénzmaradványa: 336/e Ft, a Közös Hivatal pénzmaradványa: 6.987/ e Ft, a Térségi 
Konyha pénzmaradványa: 22.807/ e Ft. 
 
/2/ A Képviselő-testület az intézményei  felülvizsgált 2018.évi pénzmaradványának összegét 
visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 30.130/e Ft összegben. 

5. § 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások 
összegét  a  19.sz. melléklet szerint állapítja meg. 
 

6. § 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 20.sz. 
mellékletben mutatja be. 

7. § 
 

/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti összevont 
vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 2.663.586/ e Ft 
összegben állapítja meg a 23.sz. mellékletben kimutatott adatok szerint. 
 
/2/ Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás 
szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő 
ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított. 

 
8. § 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.december 31.-i állapot szerinti összevont mérleg 
szerinti eredményét 703.156/e Ft.- összegben állapítja meg, amelyből a Tulipán Óvoda 
mérleg szerinti eredménye 212/e Ft, az önkormányzat mérleg szerinti eredménye 684.820/e 
Ft, a Térségi Konyha mérleg szerinti eredménye 12.190/ e Ft, a Közös Hivatal mérleg 
szerinti eredménye 5.934/ e Ft. A kimutatást a 21. sz. melléklet tartalmazza részletesen. 
 

9. § 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök 
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 22.sz. melléklet 
tartalmazza.  

10. § 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 
működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 26.sz. melléklet 
tartalmazza. 

11. § 
 

Záró rendelkezések 
 

A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
 
Buzsák, 2019. május 23. 
 
           Kara Lajos        Mezriczky Tünde                                                                      
         polgármester                   jegyző                                                                            
                        
Rendelet  kihirdetve: 2019. május 23.-án. 
                               Mezriczky Tünde 
                                                     jegyző 


