
 Tiszakürt Község Önkormányzatának 

 

7/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése végrehajtásáról és a 

költségvetési maradvány megállapításáról 
 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 
 

Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2016. 

évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. § 

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást  

 373 965 E Ft Költségvetési bevétellel 

  

310 312 E Ft Költségvetési kiadással 

  

hagyja jóvá. 

 

3. § 
 

Az önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat csoportonként, az 1. melléklet szerint fogadja 

el. 

 

4. § 

 

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az önkormányzat által ellátott 

feladatok bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 2. mellékletben foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

5. § 
 

Az önkormányzat költségvetési mérlegét 3. melléklet szerint fogadja el. 

 

6. § 
 

Az önkormányzati intézmények engedélyezett létszám alakulását az 4. melléklet szerint és az 

engedélyezett létszámalakulást kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra bontásban a 

4.a. melléklet szerint elfogadja. 

 

7. § 
 

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását jogcímenként az 5. melléklet 

szerint tudomásul veszi. 

 

8. § 



A 2016. évi költségvetési év fejlesztési céljairól szóló bemutatást, amelyhez adósságot keletkeztető 

ügylet vált szükségessé a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. 

 

9. § 

 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló 

kötelezettségeit lejárat szerinti bontásban a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése 

évenkénti bontásban és összesítve a 7. mellékletnek megfelelően elfogadja. 

 

10. § 

 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeiről valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről szóló 

tájékoztatót a 8. melléklet szerint tudomásul veszi. 

 

11. § 

 

Az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja. 

 

12. § 
 

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016.évi költségvetési 

maradványát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat 2016.évi 

költségvetési maradványát 68 546 e. Ft-ban állapítja meg.  

 

 

13. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a 

költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit értesíteni kell. 

 

 

 

 

 

 Dr. Kiss Györgyné Dr. Hoffmann Zsolt 

 polgármester helyettesítő jegyző 



Hatásvizsgálat 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról  

szóló rendelethez 
 

1.A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat segítette a településen 

élők helyzetének javítását.  

Az önkormányzat a szociális ellátás keretében gondoskodott a rászorulók támogatásáról. 

A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvezett az önkormányzat 

működőképességének a biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához 

szükséges forrás biztosítása. 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen 

tartalmazza. 

 

2.Környezeti és egészségügyi következményei: 

A költségvetés rendelkezett az egészségügyi és szociális, valamit gyermekjóléti feladatok 

ellátásáról.  

A fenti feladatokat ellátó intézmények részére a költségvetésben egész évben biztosított volt a 

közvetlenül ellátandó feladatok ellátásához szükséges finanszírozás. Az intézmények részére 

biztonságot adott, hogy feladatuk ellátásához a fedezet rendelkezésre állt, így ez a község 

lakosságának egészségi helyzetére és szociális életkörülményeire is pozitív kihatással volt.  

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása 

szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet feladatokat jelentett 

a költségvetési szervek számára, főleg a jogszabályokban bekövetkezett jelentős változások 

miatt. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

A zárszámadási rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 

előírásai teszik szükségessé, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami 

költségvetési támogatás felfüggesztésével illetve megvonásával jár. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

 

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és 

pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. 

 

Tiszakürt, 2017.05.22. 

 

            Dr. Kiss Györgyné 

        polgármester 



MEGNEVEZÉS ÖSSZEG e.Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei 354 188

Alaptevékenység költségvetési kiadásai 305 232

Alaptevékenység költségvetési egyenlege 48 956

Alaptevékenység finanszírozási bevételei 99 579

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 79 417

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 20 162

Alaptevékenység maradványa 69 118

Összes maradvány 69 118

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt 

maradványa 66 078

Alaptevékenység szabad maradványa 3 040

e. Ft

Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal 277 0 277 277

Tiszakürti Óvoda 201 0 201 201

Községi Kulturális Központ és Könyvtár 61 0 61 601

Tiszakürt és Nagyrév Községek  

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás 

Társulása 33 0 33 33

Intézmények összesen 572 0 572 572

Tiszakürt Község Önkormányzata 68546 66078 2468 0

 Község összesen 69118 66078 3040 572

intézménye

ktől 

maradvány 

elvonása

2016. évi költségvetési maradvány elszámolása intézményenkénti bontásban

7/2017.(V.30.)önkormányzati rendelet 10. melléklete

Tiszakürt Község Önkormányzata

Maradványkimutatás 2016. év

költségvetési 

maradvány

kötelezettségg

el terhelt 

maradvány

szabad 

maradvány
Intézmény megnevezése


