
KIVONAT 

 

 

Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 8.-án megtartott nyílt  

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

                       Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

                                                       6/2017. (V.15.) rendelete 

 

                 az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
 

 

Bükkábrány Község  Önkormányzatának  Képviselő testülete az Államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 

2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

 

A rendelet hatálya 
 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed  

Bükkábrány Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó a  

Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatalra és a  

Bükkábrányi Napsugár Óvoda és Bölcsődére. 

 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
       

 

2.§ (1) A Képviselő-testület a Bükkábrány Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek 2016. évi zárszámadásának  

    a.) költségvetési bevétel főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül):         401 102 898 Ft-

ban 

    b.) költségvetési kiadás főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)            532 045 626 Ft-

ban 

    c) finanszírozási bevétel főösszegét:                                                              203 152 508 Ft-

ban 

    d) finanszírozási kiadás főösszegét:                                                               248 514 355 Ft-

ban 

    e) összes bevétel főösszegét:                                                                          604 255 406 Ft-

ban  

    f) összes kiadás főösszegét:                                                                            580 559 981 Ft-

ban 

 

állapítja meg. 

 



(2) A zárszámadási adatok külön-külön és összevontan is tartalmazzák Bükkábrány Község 

Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (Bükkábrányi Közös 

Önkormányzati Hivatal, Bükkábrányi Napsugár Óvoda és Bölcsőde) adatait. 

 

 

Kiadások 

 

Működési költségvetési kiadások:                                                      /Ft/                                                                         
 1. Személyi juttatások      135 831 485 

 2.Munkaadókat terhelő járulék      35 395 986 

            3. Dologi kiadások      104 708 763 

            4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                6 630 666 

 5. Egyéb működési kiadások       18 435 131 

Működési kiadások összesen:                                                          301 002 031 

Felhalmozási kiadások:                   31 043 595 

Költségvetési kiadások összesen:                332 045 626 

Finanszírozási kiadások                 248 514 355 
Kiadások mindösszesen:                                                                   580 559 981 

 

Bevételek 

 

Működési költségvetés bevételek:                                                                    Ft 
            1. Működési célú támogatások államháztartáson belül          122 898 976 

            2. Közhatalmi bevételek                                        218 145 236 

            3. Működési bevételek                               35 526 215 

            4. Működési célú átvett pénzeszközök                                          163 100 

 

Működési bevételek összesen:                 376 733 497 

Felhalmozási bevételek                    24 369 401 

Költségvetési bevételek  összesen                            401 102 898 

Finanszírozási bevételek                             203 152 508 

Bevételek mindösszesen:                             604 255 406 

 

 

Költségvetés részletezése 

 

3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat 

csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és 

állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2., 2.1, 2.4., 2.5., 

2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.4 mellékletei tartalmazzák. 

 

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat 

csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és 

állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 9., 9.1, 9.4., 9.5., 

9.6. mellékletei tartalmazzák. 

 

(3) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 

előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de 

– a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 

rendelet 1. sz. melléklet tartalmazz. 



 

(4) A Bükkábrányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az 1., 2., 3. sz. 

mellékletek mutatják be. 

 

(5) A Bükkábrányi Napsugár Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 1.,  2. és a 3. sz.    

 mellékletek mutatják be. 

 

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat 

feladatonként részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat 

feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadásokat a 15. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 17. sz. 

melléklete szerint határozza meg külön költségvetési szervenként és összesítve is. 

 

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét a 18. sz. melléklet tartalmazza. 

 

6.§ (1) A Képviselő-testület a Bükkábrány Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek 2016. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány 

összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerint jóváhagyott maradványból tartalékot 

képez. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

7. § (1) A Bükkábrány Község Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek összevont vagyonkimutatását a 11. sz. melléklet mutatja be. 

 

(2) A közvetett támogatásokról szóló tájékoztató adatokat a 12. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedések névértékéről, valamint 

könyv szerinti értékéről a 16. sz. melléklet ad tájékoztatást. 

 

(4) A pénzeszközök állományának alakulását a 19. sz. melléklet tartalmazza.  

 

Záró rendelkezések 

 

 

8. § E rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba, egyben az Önkormányzat 2015. évi  

zárszámadásáról szóló 5/2016. (V.3.) rendelete hatályát veszti. 

 

 

Bükkábrány, 2017. május 15. 

 

 



 

                Szalai Szabolcs sk                                                     Kiss Zoltán sk 

                   Polgármester                                                                jegyző     

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

Balassa Sándorné 

Főelőadó 

 


