
 

Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2017.(V.25.)  önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról 

 

Óföldeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §.  

 

(1) Óföldeák község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

      

         a) bevételi főösszegét:                                   63 749 277 Ft-ban,                       

         b) kiadási főösszegét:                                    50 230 209 Ft-ban állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül 

 

       a)  a felhalmozási célú bevételt       14 500 000 Ft-ban,   

      b)  a felhalmozási célú kiadást          7 997 127 Ft-ban, 

      c)  a működési célú bevételt                                49 249 277 Ft-ban, 

d) a működési célú kiadást                              42 233 082 Ft-ban állapítja meg. 

 

(4) A (3) bekezdés d) pontjában meghatározott működési célú kiadási főösszegen belül: 

  

      a) a személyi jellegű kiadásokat              18 337 404 Ft-ban, 

      b) a munkaadót terh. járadékokat                          4 223 882 Ft-ban, 

      c) a dologi kiadásokat                                   12 331 867 Ft-ban, 

      d) a szociális juttatásokat                                      3 405 995 Ft-ban, 

      e) a működésre átadott pénzeszk.                        2 469 998 Ft-ban, 

állapítja meg. 

 

2. §.  

A Képviselő-testület a bevételi 2016. évi eredeti, módosított előirányzata és teljesítése kiemelt 

jogcím csoportonkénti megbontását  a 2. melléklet tartalmazza, a helyi önkormányzatok 

általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 2/1. melléklet tartalmazza. 

 

3. §.  

(1) A Képviselő-testület a kiadási 2016. évi eredeti, módosított előirányzata és teljesítése 

címenkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.  

 

(2) Az Önkormányzat kiadásainak címenkénti – ezen belül alcímenkénti – részletezését a 3/1.  

melléklet tartalmazza. 

 

(3) A  szociálpolitikai juttatásokat a 3/2.  melléklet tartalmazza. 

 

(4) A működési célra átadott pénzeszközök részletezését az  3/3. melléklet tartalmazza. 

 

(5) Az Önkormányzat 2016. évre engedélyezett létszámkeretét a 3/4 melléklet tartalmazza. 

 



(6) Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási jellegű kiadásait a  4.  melléklet tartalmazza. 

 

(7) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatát 

és teljesítését mérleg rendszerben az 5. melléklet tartalmazza. 

 

4. §.  

 

(1) Az Önkormányzat 2016. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a 7.  melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat 2016. évi pénzeszközök változásainak levezetését a 8.  melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) Az önkormányzat 2016. évi eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza. 

 

5. §. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 

 

 

6. §  

(1) Az Önkormányzatnak nincs adósságállománya, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban mellékletet a 

rendelet nem tartalmaz. 

 

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat –azok jellege, mértéke, összege, ill., 

kedvezményezettje szerinti részletezettséggel – mellékletet a rendelet nem tartalmaz, mert 

2016. évben nem nyújtott. 

 

(3) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. 

 

8. §.  

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Simonné Sinkó Erika             Rákóczi Edit 

                 polgármester            jegyző 

 

 
Záradék: „A rendeletet a Képviselő-testület 2017. május 25-i rendes  ülésén fogadta el. A rendelet 

2017. május 25-én hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került kihirdetésre. 

 

Óföldeák, 2017. május 25.                        

                     

         Rákóczi Edit 

               jegyző 

 

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A1100194TV&hely=3

