
 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2019. (V.31.) önkormányzati 

R E N D E L E T E 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK 

TELJESÍTÉSÉRŐL 
 

 

Komló Város 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) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevétele 9.013.652.851 Ft (eredeti 

előirányzata 7.471.876.972 Ft; módosított előirányzata 9.189.799.128 Ft). 

 

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadása 5.272.442.552 Ft (eredeti 

előirányzata 7.471.876.972 Ft; módosított előirányzata 9.189.799.128 Ft). 

 

(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat működési bevétele 5.576.513.736 Ft (eredeti előirányzata 

4.724.611.516 Ft; módosított előirányzata 5.160.618.062 Ft). 

 

 

(2)  Az Önkormányzat működési kiadása 3.683.318.721 Ft (eredeti előirányzata 

4.724.581.516 Ft; módosított előirányzata 5.160.618.062 Ft). 

 

(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. számú 

melléklet tartalmazza. 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat felhalmozási bevétele 3.437.139.115 Ft (eredeti előirányzata 

2.747.265.456 Ft; módosított előirányzata 4.029.181.066 Ft). 

 

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 1.589.123.831 Ft (eredeti előirányzata 

2.747.265.456 Ft; módosított előirányzata 4.029.181.066 Ft). 
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(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait részletesen a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

4. § 

 

Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának mérlegét az 1. számú melléklet 

tartalmazza. Az egyszerűsített beszámolót 2019. május 31-ig közzé kell tenni.  

5. § 

 

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodási adatait az 5. számú mellékelt 

tartalmazza. 

6. § 

 

A kormányzati funkciók szerinti feladatok költségvetési teljesítését a 6.1. számú 

melléklet (Komló Város Önkormányzat) és a 6/2. számú melléket (Komlói Közös 

Önkormányzati Hivatal) tartalmazza. 

7. § 

 

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa 3.741.210.299 Ft, ezen 

belül működési célú maradványa 1.722.722.690 Ft, felhalmozási maradványa 

2.018.487.609 Ft. 

(2) Az Önkormányzat 2018. évi maradványából 3.424.771.465 Ft kötelezettséggel 

terhelt. 

(3) Az Önkormányzat maradványának felhasználását a 9. számú melléklet tartalmazza 

 

8.§ 

 

(1) A szabad maradványból a Képviselő-testület elvon 88.812.898 Ft-ot az alábbiak 

szerint: 

 

a.) GESZ intézménytől 20.612.494 Ft-ot; 

b.) Komló Városi Óvodától 19.996.802 Ft-ot; 

c.) Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyteremtől 884.031 Ft-ot; 

d.) Városgondnokságtól 24.587.915 Ft-ot; 

e.) Közös Önkormányzati Hivataltól 22.731.656 Ft-ot. 

 

 

9. § 

 

(1) A működési, fejlesztési bevételek és kiadások részletes adatait a 2-4. számú 

melléklet tartalmazza. 

(2) A felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként a 7. számú melléklet 

tartalmazza. 

(3) A több éves kötelezettségvállalás értékét a 8. számú melléklet tartalmazza. 

(4) Az átadott pénzeszközöket összegszerűen és név szerint kimutatva a 10. számú 

melléklet tartalmazza. 
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(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. számú. melléklet 

tartalmazza. 

(6) Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, 

koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását a 12. 

számú melléklet tartalmazza. 

(7) Az ingatlanvagyon összesítőt a 12/a. számú melléklet tartalmazza. 

(8) A részvények, részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök, követelések, 

kötelezettségek állományi értékét a 13-16. számú mellékletek tartalmazzák. 

(9) a kiküldött éves beszámolót a 17. számú melléklet tartalmazza. 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Komló, 2019. május 30. 

 

 

 

 

 

 

  dr. Vaskó Ernő        Polics József  

címzetes főjegyző        polgármester 
 


