
Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Szalatnak Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szalatnak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 91. §. (1.) – (2.) bekezdései alapján az
önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. 

Az önkormányzat  2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat a 2016. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 74 713 599 forintban,
b) bevételi főösszegét 92 232 207 forintban állapítja meg.

A teljesített költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat  2016. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti -
költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1.
számú és a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. §  Az önkormányzat - eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási és
kiadási előirányzatait feladatonként a 1. számú és 2. sz mellékletben meghatározottak szerint a
Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                                                                                         
- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:          65 556 677 Ft
                Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                          30 741 044 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:                                    4 654 309 Ft
- dologi jellegű kiadások:                                              22 119 537 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai                                         4 201 013 Ft
- egyéb működési célú támogatások                               3 840 774 Ft
 

5. § (1) Az önkormányzat és szervei teljesített felhalmozási kiadásai összesen 8 420 017 forint, melyet
a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzat teljesítése:                         2 682 521 forint,
- a felújítások előirányzat teljesítése:                            5 737 496  forint.

(3) A finanszírozási kiadás       736 905 forint.

6. § Az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 4. számú melléklet rögzíti.

A költségvetési létszámkeret

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi munkajogi létszámkeretét 2 főben hagyja jóvá.

A pénzmaradvány



8. § (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint
felülvizsgált pénzmaradványa: 17 518 607 Ft-ban kerül jóváhagyásra az 5. sz. melléklet alapján. Az
önkormányzat pénzeszköz változását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

9. § Az önkormányzat vagyona december 31-én 291 766 260 Ft. Az önkormányzat költségvetési
mérlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. sz. melléklet
tartalmazza

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésének
zárszámadásáról szóló 3/2016.(V.30.) sz. önkormányzati rendelete.

Szalatnak, 2017. május 22.

Bregó János                                                                      dr. Markó Gábor
polgármester                                                                             jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.

Szalatnak, 2017. május 30.

                                                                                            dr. Markó Gábor
                                                                                                  jegyző
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