
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2018. (V.28.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL 

 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) 

bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) 

bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

 

1. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének  

a.) bevételét 

58 416 075 Ft eredeti előirányzattal 

159 408 169 Ft  módosított előirányzattal 

160 523 702 Ft teljesített bevétellel 

b.) kiadását 

58 416 075 Ft eredeti előirányzattal 

159 408 169 Ft  módosított előirányzattal 

99 272 207 Ft teljesített kiadással 

 

az 1. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési 

a.) bevételét 

57 916 075 Ft eredeti előirányzattal 

111 286 644 Ft  módosított előirányzattal 

114 590 116 Ft teljesített bevétellel 

b.) kiadását 

57 916 075 Ft eredeti előirányzattal 

111 286 644 Ft  módosított előirányzattal 

97 077 577 Ft teljesített kiadással 

 

a 2. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 

 

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási 

a.) bevételét 

500 000 Ft eredeti előirányzattal 

48 121 525 Ft  módosított előirányzattal 

45 933 586 Ft teljesített bevétellel 

  

  



b.) kiadását 

500 000 Ft eredeti előirányzattal 

48 121 525 Ft  módosított előirányzattal 

2 194 630 Ft teljesített kiadással 

 

a 3. sz. melléklet részletezése alapján hagyja jóvá. 

 

A felhalmozási mérleg 2.187.939 Ft hiányát ténylegesen nem felhalmozási célú 

hitelfelvétellel, hanem a működési kiadások megtakarításával és az elért működési bevételek 

részbeni átcsoportosításával fedeztük. 

 

2. § 

 

A 2017. évi gazdálkodás során bekövetkezett változások figyelembevételével elkészített 1. sz. 

mellékletben bemutatott mérleg adatait tudomásul veszi azzal, hogy legkésőbb 2018. június 

30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg tájékoztatás céljából az Állami Számvevőszéknek meg 

kell küldeni. 

 

3. § 

 

Az önkormányzat bevételeit a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

Elfogadja az 5. sz. mellékletben az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti 

teljesítését. 

4. § 

 

A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 61 251 495 Ft-ban állapítja meg, melyből 

51 173 869 Ft felhalmozási célú, míg 10 077 626 Ft működési célú maradvány. A maradványt 

a 6. sz. melléklet szerint tárgyévi kiadásokra hagy jóvá.  

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat 2017-ben vállalkozási 

tevékenységet nem folytatott. 

 

5. § 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi a 2-4. számú mellékletekben kimutatott működési, 

fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 7. sz. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat 

feladatonként/célonként, a 8. sz. mellékletben az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név 

szerint kimutatva, a 9. sz. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, 

a 10. sz. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre 

átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását, 10/a. sz. 

mellékletben ingatlanvagyon összesítőt. 

 

6. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

M á n f a, 2018. május 28. 

 

 

 

dr. Vaskó Ernő         Hohn Krisztina 

címzetes főjegyző        polgármester 

 


