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8l20t7. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a hetyi önkormányzat 2016. évi köItségvetésének végrehajtásáról

és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
(Zárszámadási rendelet)

Balatonszepezd Község Önkorményzata Képviselő-testülete az áIlanűáztartásről szőlő 20II.
évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáwa a

következőket rendeli el:

1. A rendelethatáIya

1. § A rendelet hatáIyakiterjed az Önkorményzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési
szervére.
2. § Az Önkormanyzat költségvetési szerve:

- Önállóan gazdálkodő költségvetési szerv:
Balatonsze pezd Község Önkorman y zata

2. Az Önkormany zat 20 I 6. évi költségvetésének végrehaj tása

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáről szőlő
zétrszánadását

463.II9.281 Ft pénzforgalmi bevétellel
172.87 9.I] 7 Ft pénzforgalmi kiadással
t07.593.582Ft nyitó pénzkészlettel
399.260.87 l Ft zétrő pénzkészlettel

jóváhagyja.

3. Költségvetési bevételek

4. § ( 1 ) Az Önkorm ényzat 2016. évi költségvetési bevételeinek telj esülését fonásonk ént az 1 .

melléklet, a bételeket részletes bontásban a 2. mellék\ettarta|mazza.
(2) Azönkormányzatbevételeit szakfeladatonként a 3. melléklettartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

5. § (1)Az Önkormányzat kíadásainak teljesülését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet

tartalmazza., a kiadásokat jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Azönkormányzat kiadásait szakfeladatonként a6. szílmúmelléklet taríalmazz.
(3) AzÖnkormanyzatfelhalmozásikiadásainak teljesülését a 7. melléklettartalmazza.
() AzÖnkormányzattámogatásértékű kiadásait és a 8. melléklet szerint állapítlameg.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

6. § (1) Az Önkormányzat tátgyévi pénzmaradványát 398.424.164 Ft összeggel jóvtáhagyja,

mely össze get a20I7. évi költségvetésében a kiadásai ftnanszítozásárahasználja fel.

(2) A maradvány kimut atás a 1 1 . mellékl et, az eredmény kimutat ás a 2I. melléklet mutatj a.



Balatonszepezd Község Önkormrányzata

6. Az Önkormán yzati v agy on alakulása

7. § Balatonszepezd Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi mérleg főösszegét
2.014.948.862 Ft-ban állapitja meg, Az eszközök és a források mérlegadatainak kimutatását
az 9 . melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés részletezése

8. § (l) A több éves kihatással járó döntésekből szánmaző kötelezettségeket a 10. melléklet
tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tarialmazza.
(3) Az önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségeit a 13. melléklet
taríalmazza.
(4) P ály azatokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 1 4. mellékl et tartalmazza.
(5) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a t5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat normatív hozzájirulásait jogcímenként és az állami támogatásokat a 16.
melléklet tartalmazza.
(7 ) Az önkormány zat feladatmutató it a 1 7 . melléklet lrrrtalmazza.
(8) Az Önkormányzat hitel állománya és hosszú lejáratű kötelezettségek állományát a I8.
me l léklet tartalmazza.
(9) Az önkormanyzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mutatői a 19. melléklet
tartalmazza.
(10) Az önkormányzat által nyujtott kölcsönök állományát a20. melléklettartalmazza.

8. A költségvetési létszámkeret

9. § A képviselŐ-testület az Önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 8 fo, ezen kívül 4
fÖ tiszteletdíjas képviselő és 1 fő társadalmi megbízatású polgármester alkalmazásával
fogadja el.

zárő rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet2017. május 30-án lép hatályba.
(2)Hatályát veszti a2016. évi költségvetésről szőlő 7l20t7.(Y.26.) önkormányzatirendelet.

Balatonszep ezd, 2017 . május 25.
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dr. Sebestyén László Lukács Ágnes
polgármester .,: . ,],,,*. jegyző
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