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Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  

5/2016. (III.1.) rendelet módosításáról  

 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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. § 

 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló a 35/2016. (XII.13.), a 31/2016. (XI.22.), a 

23/2016. (VI.28.) sz. rendelettel módosított 5/2016.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1)-(4) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak 

fő összege, a hiány/többlet mértéke 

 

2. § 
 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi 

költségvetését, költségvetési egyenlegét  

1 042 216 ezer Ft költségvetési bevétellel, 

1 645 153 ezer Ft költségvetési kiadással, 

      14 095 ezer Ft finanszírozási kiadással, 

     617 032 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg, mely belső finanszírozását az 

előző évi működési célú pénzmaradvány 617 032 e Ft összeggel biztosítja. 

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 a működési bevételeit 1 018 494 e Ft-ban 

 a működési kiadásait    956 681 e Ft-ban 

ebből:
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- a személyi juttatásokat   371 171 e Ft-ban  

- a munkaadót terhelő járulékok és  

 szociális hozzájárulási adót      97 882 e Ft-ban  

- a dologi kiadásokat  379 158 e Ft-ban 

- az ellátottak pénzbeli juttatásait        5 401 e Ft-ban 

- egyéb működési célú kiadásokat    103 069 e Ft-ban 

      ebből az általános tartalék összegét             11 108 e Ft-ban 

      ebből a működési célú tartalék összegét             17 492 e Ft-ban 

 

 működési egyenlegét 47 718 e Ft többlettel állapítja meg. 

 

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

 a felhalmozási bevételeit          23 722 e Ft-ban  

 a felhalmozási kiadásait      688 472 e Ft-ban  

ebből: 

- beruházások összegét      329 961 e Ft-ban  

- felújítások összegét      165 670 e Ft-ban 

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat   192 841 e Ft-ban 

 ebből a felhalmozási célú tartalék összegét   182 741 e Ft-ban 

 

 felhalmozási egyenlegét 664 750 e Ft hiánnyal  

állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi  617 032 e Ft összegű működési célú 

pénzmaradványból, valamint a 2016. évi működési célú többletbevételből 47 718 e Ft 

biztosítja. 

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 a finanszírozási bevételeit               617 032 e Ft-ban 

 a finanszírozási kiadásait                 14 095 e Ft-ban 

állapítja meg. 

 

 

3. § 
 

 

A Rendelet 1-11. melléklete helyébe e rendelet 1-11. melléklete lép. 

 

 

Általános és céltartalék 
 

4. § 
 

 

 A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, 

valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 11 108 e Ft összegben 

állapítja meg.  
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 A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 182 741 e Ft-ban, a 

működési célú tartalékát 17 492 e Ft-ban hagyja jóvá. 

 

 

5. § 
 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

Zamárdi, 2017. május 29. 

 

 

 

        Csákovics Gyula           dr. Kerekes Gyöngyi  

polgármester                                       jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

            aljegyző  

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

Kihirdetve: Zamárdi, 2017. május 30. 

 

        dr. Kerekes Gyöngyi 

       jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

  


