Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

…/2017 (…..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Felcsúti Székhelyének hirdetőtábláján 2017………. napján.

Felcsút, 2017. …….
Dr. Sisa András
jegyző

Felcsút Községi Önkormányzat
Képviselő- testületének
…./2017 (…….) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Felcsút Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) költségvetési bevételi főösszegét 756. 924. 156 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 428. 666. 297 Ft-ban
c) záró pénzkészletét 328. 257. 859 Ft-ban
hagyja jóvá.

2.§ A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
d) költségvetési bevételi főösszegét 106. 608. 602 Ft-ban
e) költségvetési kiadási főösszegét 104. 883. 066 Ft-ban
f) záró pénzkészletét 1. 725. 536 Ft-ban
hagyja jóvá.

3.§ A Képviselő-testület a Kastély Óvoda
g) költségvetési bevételi főösszegét 90. 739. 168 Ft-ban
h) költségvetési kiadási főösszegét 90. 740. 217 Ft-ban
i) záró pénzkészletét 0 Ft-ban
hagyja jóvá.

4.§ (1) Az 1.-3. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt
előirányzatonkénti megbontását a rendelet 1, 2, 3, 4, 5. mellékletei tartalmazzák.
(2) Az önkormányzat, az intézmények valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 6.
melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei által elvégzett felhalmozási (beruházás, felújítás)
kiadásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az általános-és céltartalékokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyleteket a rendelet 9, 10. mellékleteiben kell kimutatni, melyek
esetünkben nemlegesek.
(6) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a rendelet 11. melléklete
tartalmazza.
(7) Hitelek kimutatására a rendelet 12. melléklete szolgál.
(8) Az irányító szervi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) A lakosságnak juttatott szociális jellegű ellátásokat a rendelet 14. melléklete mutatja be.
(10) Az átadott – átvett pénzeszközöket a rendelet 15, 16. mellékletei részletezik.
(11) Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat és átengedett központi adókat
jogcímenként a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(12) Pénzmaradvány kimutatására a rendelet 18. melléklete szolgál.
(13) A helyi önkormányzat és intézményei eredmény kimutatását a rendelet 19. melléklete
tartalmazza.
(14) Az önkormányzat és intézményei pénzügyi nyilvántartása alapján 2015. december 31-i
fordulónappal elkészített vagyonmérleget a rendelet 20. melléklete tartalmazza, a
vagyonkimutatást pedig a 21. melléklete.
5.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mészáros Lőrinc
polgármester

Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:
Ez a rendelet 2017. ………..-én kihirdetésre kerül a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Felcsúti Székhelyének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Felcsút, 2017. ……….

Dr. Sisa András
jegyző

