
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

 
 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai 
 

1. § 
 
(1) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az 

önkormányzat 2016. évi beszámolóját 
 
 

a) 499 759 000 Ft költségvetési bevétellel, 

b) 171 170 000 Ft finanszírozási bevétellel 

c) 532 587 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

 c/1) 512 853 000 Ft működési kiadással  

 c/2) 18 557 000 Ft önkormányzati felhalmozási kiadással 

 c/3) 1 177 000 Ft intézményi felhalmozási kiadással 

d) 138 027 000 Ft finanszírozási kiadással 

 
hagyja jóvá. 
 

2. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolója bevételi főösszegének 

előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet 

szerint fogadja el. 
 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójában a címenkénti működési 

kiadási előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását a 2. melléklet 4., 11., 14., 17., 

20., és 23. oszlopai szerint állapítja meg.  
 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójában a felhalmozási kiadásait - 

feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 
 
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre teljesített bevételeinek és kiadásainak 

összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 
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(5) A képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak 2016. 

évi alakulását az 5. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. 
 
(6) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 2016. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet 

szerint állapítja meg. 
 
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz 

változásokról szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el. 
 
(8) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya 

alakulását évenkénti bontásban és összesítve, valamint a várható saját bevétel 50%-ának 

alakulását a 8. melléklet szerint állapítja meg. 
 
(9) A képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

30. § (1) és (2) bekezdése szerinti 2016. évi vagyonkimutatást a 9.1 melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

A képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

30. § (3) bekezdése szerinti 2016. évi vagyonkimutatást a 9.2 melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatásának szöveges indoklását a 

9.3 melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát a 10.1 melléklet szerint állapítja 

meg és a kötelezettséggel terhelt maradványt az önkormányzat és az intézménye részére a 

10.2 mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja. 
 
(11) A képviselő-testület az önkormányzat által 2016. évben adott közvetett támogatásokat a 11. 

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
 
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójának rendeletében az  

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó 

mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 12. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 
 
(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójának rendeletében az  

önkormányzat adósságállományának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91.§ (2) b) pontja szerinti kimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(14) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójának rendeletében az  

önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről szóló, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontja szerinti kimutatását a 14. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 
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Záró rendelkezések 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését 2017. május 30-án 16.00-kor lép hatályba. 

 

 

 
 Tóthné Verő Tünde Keserű László 
 polgármester jegyző 


