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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

december 31-i fordulónappal összeállított költségvetési beszámoló a KGR elektronikus 

felületen a Magyar Államkincstár részére a jogszabályok szerinti tartalommal és határidőre 

továbbításra került. 

 

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet 

tervezetét a polgármesternek úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az a képviselő-

testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 

ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (2) 

bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület 

részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

 

-  a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti 

ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan 

elkészített jelentését, 

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, pénzeszközök 

változásának bemutatását, 

- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, 

- a közvetett támogatásokat, 

-  az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év 

tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb 

csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. 

- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot 

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

- a vagyonkimutatást, és 

- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

 

A Magyar Államkincstár a 2016. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 

előterjesztéséig ellenőrzést nem végzett.  A fentiek szerint felsorolt mérlegeket és 

kimutatásokat a rendelet tervezet mellékletei tartalmazzák. 

 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése alapján a bevételek és kiadások módosított 

előirányzata 60 969 758 Ft volt. A bevételek 60 832 857 Ft-ra, a kiadások 16 390 041 Ft-ra  

teljesültek. Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 

tervezet 1. melléklete tartalmazza. 

  

Bevételek  

 

A bevételek forrásonkénti részletezését ugyancsak az 1. melléklet tartalmazza az eredeti és 

módosított előirányzatokkal együtt. A költségvetési rendelet utolsó módosítása során a 

bevételi előirányzatok esetében figyelembe vettük a várható teljesítést, így az, az 

előirányzattal csaknem azonos mértékben 99,8 %-ban teljesült.  

 

A normatív állami támogatásokból származó bevétel összege 9 059 718 Ft volt, amely a  

költségvetési bevételek 20,2 %-a.  A helyi önkormányzatok működésének általános 

támogatása jogcímen, így a közvilágításhoz, temetőfenntartáshoz, utak- , zöldterületek 

fenntartásához való hozzájárulás, valamint a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 

támogatása összesen 6 551 080 Ft volt. A szociális, gyermekjóléti  feladatok biztosítására 
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1 247 170 Ft, az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen 1 200 000 Ft 

támogatást biztosított a központi költségvetés.   

A 2016. évi bérkompenzáció ellentételezésére 61 468 Ft támogatásban részesült az 

önkormányzat. 

 

A közhatalmi bevételek előirányzata 8 292 975 Ft-ban realizálódott. Az 5 970 000 Ft-os 

eredeti előirányzathoz képest minden adónem esetében túlteljesítés látható, a legnagyobb 

mértékben a helyi iparűzési adó bevétel vonatkozásában. 

Az önkormányzat közhatalmi bevételei a költségvetési bevételek 18,5 %-át teszik ki. 

 

Az elszámolt bevételek között 612 071 Ft összegű iparűzési adó a „36712 Egyéb kapott 

előlegek” főkönyvi számla nyitó egyenlegének rendezéséből származik, amely a helyi adó 

bevételek túlfizetését tartalmazta. Ezek a bevételek a korábbi években költségvetési 

bevételként elszámolásra kerültek, ezért a mérleg valódisága érdekében szükségessé vált a 

túlfizetés kivezetése.  Mivel a 36712 számláról csak a költségvetési bevételeket érintően volt 

lehetséges a kivezetés, a 612 071 Ft nem jelentett tényleges bevételt.  

 

 Az átvett pénzeszközök előirányzata a tervezettel azonos mértékben 3 381 506 Ft-ra teljesült. 

Nemesvámos Község Önkormányzatával közös finanszírozású Nemesvámosi Közös 

Önkormányzati Hivatal valamint a Csillagvirág Óvoda és a Védőnői Szolgálat 2015. évi 

bevételeinek és kiadásainak elszámolása alapján Nemesvámos részéről 346 000 Ft került 

visszafizetésre. A parkerdő fenntartásának támogatására 1 989 410 Ft érkezett az 

önkormányzat számlájára, a közfoglalkoztatás támogatására 1 046 096 Ft került átvételre. A 

parkerdő fenntartására ebben az évben kaptunk utoljára támogatást. A működési célra átvett 

pénzeszközök a költségvetési bevételek 7,5 %-át teszik ki. 

 

 

Az egyéb működési célú saját bevételek összege 1 127 009 Ft volt, amely a költségvetési 

bevételek 2,5 %-át jelenti. A közterület használatból, bérbeadásból származó bevétel 165 000 

Ft, a tulajdonosi bevételek összege 497 099 Ft, melyből 250 000 Ft a földbérbeadásból, 

194 912 Ft a vadászterület 2012-2016. évi bérleti díjából, 52 187 Ft a víziközmű vagyon  

vagyonkezelési ill. üzemeltetési díjából származik. A kamat bevétel 33 710 Ft volt. Egyéb 

működési célú bevételként számoltuk el az E.On Zrt.által visszautalt 160 304 Ft túlszámlázott 

áramdíjat és a vízvételezés ellentételezésére befizetett 270 896 Ft-ot. 

 

 

A működési bevételek összege 21 861 208 Ft-ra teljesült, a tervezett 21 998 109 Ft-tal 

szemben. 

 

Felhalmozási célú költségvetési bevételek közül a kormányzati döntésen alapuló támogatások 

a tervezettnek megfelelően 20 000 000 Ft-ban teljesültek. Az adósságkonszolidációban nem 

részesült önkormányzatok 2016. évi támogatása 2 950 000 Ft volt. A  felhalmozási célú 

költségvetési bevételek a költségvetési bevételek 51,2 %-át tették ki.  

 

A finanszírozási bevételek között kell elszámolni a 796 888 Ft  államháztartási 

megelőlegezések bevételét, valamint a 15 224 761 Ft előző évi maradvány felhasználását. 

 

A költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összege a beszámolási időszakban 

60 832 857 Ft. 
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Kiadások  

 

A működési célú költségvetési kiadások módosított előirányzata 19 152 446, melyből a 

tartalék előirányzata 2 062 041 Ft volt, a teljesített kiadások összege pedig 14 224 117 Ft az 

alábbiak szerint: 

 

A személyi juttatások 3 960 985 Ft-os előirányzata  3 937 687 Ft-tal teljesült, amely 99,4 %-

os teljesítést jelent. 

 

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 941 562 Ft a 957 365 Ft módosított 

előirányzathoz képest, amely 98,3 %-os mértéket jelent. A személyi juttatások és a munkaadót 

terhelő járulékok a költségvetési kiadások 31,3 %-át teszik ki. 

 

A dologi kiadásoknál a teljesítés a 6 529 170 Ft módosított előirányzathoz képest  63,1 %-os, 

4 122 951 Ft. Jelentősebb megtakarítás jelentkezett az Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége,  a Város és községgazdálkodási 

egyéb szolgáltatások, valamint  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  

kormányzati funkcióknál. Az utóbbi kormányzati funkción kerül elszámolásra pl. az utak 

síkosság mentesítése, amelyre ebben az évben nem számoltunk el kiadást. A másik két jogcím 

kiadási előirányzatai az önkormányzat és a település üzemeltetéséhez kapcsolódó előre nem 

pontosítható kiadásokra is fedezetet kell, hogy nyújtsanak, melyek kisebb mértékű 

felhasználása eredményezte a megtakarítást. A dologi kiadások a költségvetési kiadások 26,4 

%-át képezi. 

 

Az elvonások, befizetések jogcímen 93 485 Ft módosított előirányzat és teljesítési összeg 

szerepel, amely a 2015. évi állami támogatások elszámolásából származó visszafizetési 

kötelezettséget jelenti. 

 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 967 000 Ft előirányzatával szemben az 575 000 Ft összegű a 

teljesítés. E jogcímen már csak a települési támogatások kerültek elszámolásra. A korábbi – 

munkanélküliek ellátásához, lakásfenntartáshoz kapcsolódó ellátások már nem önkormányzati 

hatáskörben kerülnek megállapításra. E jogcím kiadásai a költségvetési kiadások között 3,7 

%-os arányt képviselnek. 

 

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások elsősorban a különböző 

önkormányzati feladat ellátásokhoz kapcsolódnak, amelyek az ellátó szervezetekkel kötött 

megállapodásokon alapulnak. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Társulás részére 275 000 Ft-ot, a 

háziorvosi ügyelet és fogorvosi ellátás biztosítására 191 032 Ft-ot fizettünk. 

A Nemesvámos Község Önkormányzatával közös finanszírozású Nemesvámosi Közös 

Önkormányzati Hivatal működéséhez 2 737 000 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat. 

Nemesvámos Község Önkormányzata fenntartásában működő, de a veszprémfajszi 

gyermekek részére is kötelező felvételt biztosító Csillagvirág Óvoda működéséhez 

gyermeklétszám arányában 1 210 000 Ft támogatást biztosított a veszprémfajszi 

önkormányzat. A körzeti nyújt az önkormányzat. Az államháztartáson belüli pénzeszköz 

átadások aránya a költségvetési kiadások képest 28,7 %-ot tesz ki. 

 

A Civil szervezetek működési támogatása, és az Egyházak közösségi és hitéleti 

tevékenységének támogatása kormányzati funkciókon tervezett 80 000 Ft támogatásból a 

gyermektáborok támogatására a Nemesvámosi Római Katolikus Egyházközség részére 6 000 

Ft, a Hetednapi Adventista Egyház részére 18 000 Ft, a Nemesvámosi Református Egyház 

részére 36 000 Ft, a Tündöklő Csillag Alapítvány részére 12 e Ft került átutalásra.  
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Felhalmozási célú költségvetési kiadások előirányzata 41 040 568 Ft, melyből a tartalék 

előirányzata 11 391 749 Ft volt, a teljesített kiadások összege pedig 1 389 180 Ft, amely a 

költségvetési kiadások 8,9 %-át tette ki. 

 

Az orvosi rendelőnek is helyet adó épület felújítására, korszerűsítésére 2016. évben 

22 585 000 Ft előirányzatot terveztünk, melyből a kiviteli tervek elkészítésére 900 000 Ft-ot 

fizettünk ki. A munkálatok befejezésére kormányhatározat alapján juttatott 20 millió Ft és 

saját forrás felhasználásával 2017-ben kerül sor. 

 

A könyvtári szolgáltató hely áthelyezése a Fő u. 57. szám alatti ingatlanon belül 4 129 989 Ft 

összegben kötöttünk vállalkozási szerződést. A munkálatok finanszírozása 2 950 000 Ft 

összegig az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok 2016. évi 

támogatásából, az e feletti rész pedig saját erőből valósul meg ugyancsak 2017-ben.  

 

A felhalmozási kiadások között 110 400 Ft értékben egy kapálógép-, 215 900 Ft –ért egy 

szártépő adapter vásárlását számoltuk el. A telefonbeszerzés részleteinek 2016. évi összege 35 

880 Ft volt. 

 

Következő évre áthúzódó teljesítés lesz a művelődési ház külső falának hőszigetelése, melyet 

az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 2014. évi támogatásából 

tervezünk elvégezni. A támogatás felhasználására 2018. december 31-ig van lehetőség. 

 

Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése 776 744 Ft volt, amely az államháztartási 

megelőlegezések visszafizetéséből származott. 

 

A kiadások és bevételek működési és felhalmozási jogcímenkénti mérlegét a 2.1 és 2.2 

mellékletekben mutatjuk be.  

Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásait 

kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza. 

A  felhalmozási célú kiadások részletezése a 4. mellékletben található.  

 

A költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összege a beszámolási időszakban  

16 390 041 Ft. 

 

 

Maradvány 

A 2016. évi maradvány összege 44 442 816 Ft, amely tartalmazza a felhalmozási kiadásoknál 

indokolt, következő évre áthúzódó munkálatok kiadásait, így a maradvány összegéből 

27 244 989 Ft kötelezettségvállalással terhelt. (A maradvány kimutatást az 5. melléklet 

tartalmazza.) 

 

Az önkormányzat elmúlt évi gazdálkodása összességében megfelelőnek értékelhető. 

Megállapítható, hogy a tervezés megalapozott volt, a költségvetés végrehajtására a képviselő-

testület döntéseinek megfelelően került sor. 

 

Az év során az önkormányzat alaptevékenységét befolyásoló tényező nem merült fel. A 

szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok az önkormányzat társulás útján látja el.  
  

A belső ellenőrzést az önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján Horváthné 

Székely Zita végezte, az ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést a képviselő-testület külön 

napirendként tárgyalja. 
 

Európai Uniós, világbanki és egyéb támogatási programokban az önkormányzat nem vett részt, 

támogatásban nem részesült. 
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Közalapítványok, alapítványok által ellátott önkormányzati feladatok 

Az önkormányzat önkormányzati feladat ellátásra nem kötött megállapodást. 

Az önkormányzat számviteli politikájának aktualizálására 2016. évben megtörtént. 

 

Közcélú foglalkoztatás 

A közcélú foglalkoztatásban 1 fő vett részt. 

 

Állami támogatások elszámolása 

Az önkormányzatok általános, és szociális feladatihoz kapcsolódó támogatások elszámolása a 

zárszámadás keretében megtörtént. Az egyéb szociális feladatok támogatására kapott 1 247 170 Ft-

ból felhasználás hiányában 397 170 Ft-ot kell visszafizetni. E jogcímen elszámolható kiadás 

önkormányzatunk részéről a pénzbeli szociális ellátásokon kívül a gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálat ellátásához nyújtott támogatás.  
A kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások felhasználása - az 

adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása és az Egyes 

önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat 

alapján kivételével - 2016. december 31-ig teljes egészében megtörtént. Az elszámolást a 10. 

melléklet tartalmazza. 
 

Az önkormányzat vagyona 

A vagyon kimutatást a rendelet tervezet 7. melléklete, a mérleget a 6. melléklet tartalmazza. A 

2016. 12. 31. napján a mérlegfőösszege  180 624 370 Ft.  

 

2016. évben felülvizsgálatra került a víziközmű vagyon nyilvántartás szerinti értéke és a 

Bakonykarszt Zrt-ben lévő önkormányzati részesedések állománya. 

 

2015. december 31-én az önkormányzat nyilvántartása szerint a Bakonykarszt Zrt-ben lévő 

részesedés értéke 2 920 000 Ft volt, amely megfelel a társaság 1996.évi alapításakor juttatott 

részvények jelenlegi állományának. 

 

A Bakonykarszt Zrt. és az önkormányzat között 2012. december 18-án  kelt egyetértési 

nyilatkozat és üzemeltetési szerződés kiegészítés szerint a Bakonykarszt Zrt. által kimutatott 

víziközmű vagyon 2013. január 1-jén ingyenesen az önkormányzat, mint ellátásért felelős 

tulajdonába száll át.  A nyilatkozat rögzíti, hogy a Bakonykarszt Zrt. 2013. január 1. napjával 

az eszközöket kivezeti, így átadja, az önkormányzat pedig a számviteli nyilvántartásaiba 

2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.  

Az önkormányzat könyveiben 2015. december 31-ig nem került átvezetésre az 

„átháramoltatott” vagyonérték.  

A Bakonykarszt Zrt-vel történt egyeztetés alapján 2016. július 1. időpontra vonatkozóan az 

eszköznyilvántartásban az ingatlanok közé külön közmű lapon nyilvántartásba vételre 

kerültek a vagyonkezelésben lévő („átháramoltatott”) eszközök értéke (nettó érték: 25 781 

522 Ft.  

 

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségek, a részesedések alakulása (lásd. 13. melléklet) 
 

A zárszámadás keretében az Áht. szerinti kötelezően bemutatandó egyéb kimutatások: 

 

1. Pénzeszközök változása – 9. melléklet 

2. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  - az önkormányzat közvetett 

támogatást nem nyújtott 

3. A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámok  - 12. 

melléklet 
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4. Adósság állomány alakulása – 11. melléklet 

5. Önkormányzati tulajdonrésszel működő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó 

kimutatás - 13. melléklet 

 
 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. § (1) bekezdése 

alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 

- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.  

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat 

során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre tekintettel a rendelet megalkotásának 

várható következményeiről - az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatást 

adom:  

 

1. A rendelet-tervezet  valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:  

 

a) a rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az 

előterjesztés részletesen tartalmazza.  
  

b) a rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatóak meg. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet-tervezetben foglalt pénzügyi- 

számviteli  előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok 

végrehajtásában többletterhet nem jelent.  

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:  

A rendelet megalkotását szükségessé teszik az Áht. vonatkozó előírásai, ennek hiányában 

mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.  

 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására,  elfogadására, továbbá 

a zárszámadási rendelet tervezetnek megfelelő tartalommal történő megalkotására. 

 

Veszprémfajsz, 2017. április 15.  

 

 

                                                                                            Fertig József 

                                                                                               polgármester 
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Indokolás 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2017.(…) önkormányzati 

rendelete az  önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  

önkormányzati rendelet tervezetéhez 

 

Általános indokolás:  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § -a alapján a 

helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet 

tervezetét úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az a képviselő-testület elé 

terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő május 31. 

napjáig hatályba lépjen. 

 

Részletes indokolás:  

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a 

képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

 

- az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat (költségvetési mérleget 

közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervet, a többéves kihatással járó 

döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett 

támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó 

kimutatást, és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak 

és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól 

történő esetleges eltérés indokait) azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a 

pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

  

- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti 

bontásban, 

 

- a vagyonkimutatást, és 

 

- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 

származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

 

Az rendelet 1. §-a az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, 

a bevételek és kiadások részletezését, létszámok alakulását tartalmazza a rendelet 1-4. 

mellékletei szerint. 

A 2. § a maradvány összegéről rendelkezik. 

A 3. § - 4. § az önkormányzat mérlegének főösszegét állapítja meg, rendelkezik az 

eredménykimutatásról, valamint a vagyonkimutatásról szóló tájékoztatót hagyja jóvá. 

Az 5. § az önkormányzati pénzeszközök változásának, a 6. § az állami támogatások 

elszámolásának mellékleteit hagyja jóvá. 

A 7. § - 10. § az államháztartásról szóló törvény szerinti kötelezően bemutatandó egyéb 

mérlegek, tájékoztatások, így  az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső 

határát és saját bevételek alakulásáról  (11. melléklet),  az önkormányzat által nyújtott 

közvetett támogatások, kedvezményekről, valamint  a költségvetési évet követő 3 évre 

tervezett bevételi és kiadási keretszámokról rendelkezik. A költségvetési évet követő 3 évre 

tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. melléklet, az önkormányzati tulajdonnal 

rendelkező gazdálkodó szervezetekre vonatkozó kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.  
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A 11. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.    

 

A rendeletben foglaltak részletes indoklását az előterjesztés tartalmazza. 

 

 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   /2017. (      ) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének  

végrehajtásáról 

 

(tervezet) 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1.§ (1) Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) a 2016. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően 

   a)         16 390 041 Ft kiadási főösszeggel, ebből 

aa) költségvetési kiadások összege   15 613 297 Ft, 

ab) finanszírozási kiadások összege      776 744 Ft, 

b)       60 832 857 Ft bevételi főösszeggel, ebből 

ba) költségvetési bevételek összege  44 811 208 Ft, 

bb) finanszírozási bevételek összege 16 021 649 Ft, 

         hagyja jóvá. 

 

(2) A képviselő-testület Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételeit forrásonként és célonként 

az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

(3) A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 

teljesítését mérlegszerűen a 2.1 – 2.2 mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat  kiadásait önként vállalt, kötelező és államigazgatási 

feladatokra, kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben 

foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

(6) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot, 

melyből 1 fő  közfoglalkoztatott,  2 fővel hagyja jóvá.  
 

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát 44 442 816  Ft-ban 

állapítja meg. A maradvány kimutatást az 5. melléklet tartalmazza. 
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(2)  Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2017. évi 

előirányzatokon történő átvezetéséről. 

3. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint  

180 624 370 Ft főösszeggel állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

5.§ A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 9. melléklet szerint 

állapítja meg. 

6. § A képviselő-testület az állami hozzájárulások elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

7.§ A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető éves 

kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 

11.  melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzatnak 2016. december 31. napján adósság 

állománya nem volt. 

8. § A képviselő-testület 2016. évben közvetett támogatásokat, kedvezményeket nem biztosított. 

9. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 

képviselő-testület a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

10. § A gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedésekre, üzletrészekre, tulajdoni 

hányadokra  vonatkozó tájékoztatást a  13. melléklet tartalmazza. 

11. §  Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.  
 

 

 

Veszprémfajsz, 2017. április 26.   

 

 

 Fertig József s.k. Kötél Krisztina sk. 

 polgármester        jegyző 

 

 

 

   

 


