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Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

3/2017.(V.29.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) 

 
Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 

2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. 

évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Horváthertelend Községi Önkormányzatra (a 

továbbiakban: önkormányzat). 

                                       

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása 

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

zárszámadását 31.130.096,- Ft pénzforgalmi bevétellel, 26.797.654,- Ft pénzforgalmi 

kiadással, 2.574.626,- Ft nyitó pénzkészlettel és 6.328.777,- Ft záró pénzkészlettel hagyja 

jóvá.   

                                        

Költségvetési bevételek 

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesülését 

forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az 

1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között 

az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 1.886.105,- Ft – ban, az 

államháztartáson belüli megelőlegezést 405.231,- Ft – ban, azaz a finanszírozási bevételeket 

összesen 2.291.336 Ft, – ban hagyja jóvá. 

 

Költségvetési kiadások 

4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, 

működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a 2. számú melléklet 

szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson 

belüli megelőlegezések visszafizetését 360.106,- Ft – ban, azaz a finanszírozási kiadásokat 

összesen 360.106,- Ft – ban hagyja jóvá.  

 

A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a 3. számú mellékletben foglaltak 

szerint 1.886.105,-Ft összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2017. évi költségvetésben a kiadásai  

finanszírozására használhat fel. 

(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. december 31-én 

adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló 

törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs. 

(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet 

– ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.     

 

 

Vagyonkimutatás 

6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást 

a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
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A költségvetési létszámkeret 

7.§ A képviselőtestület a 2016. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 0 

főben, a közfoglalkoztatottak számát pedig 11 főben hagyja jóvá.   

 

Záró rendelkezések 

8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Kelt: Horváthertelend, 2017. május 25. 

  

 

 

 

              Orsós Ferenc                                                                             dr. Kontra Krisztián                                                                                     

              polgármester                                                          jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve 2017. május 29 – én. 

 

 

 

 

    dr. Kontra Krisztián jegyző  

 

 


