
 
 

Zsombó Nagyközség Képvisel ő-testületének 
 

9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 
 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségve téséről és annak 
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól 

szóló 1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete mód osításáról 
 
 
Zsombó Nagyközség Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
 
figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ávr.) önkormányzati költségvetési gazdálkodásra vonatkozó részeire 
 
Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelete Zsombó 
Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a 
költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló rendelete (továbbiakban: 
Rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 
 
1. § A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi  

a)  bevételi főösszegét 568.476 ezer Ft-ban (Ötszázhatvannyolcmillió-négyszázhetvenhat 
ezer forintban), 

b) kiadási főösszegét 568.476 ezer Ft-ban (Ötszázhatvannyolcmillió-négyszázhetvenhat 
ezer forintban), 

c) költségvetését egyenleg nélkül határozza meg. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül: 

a) a költségvetési bevételek főösszege 408.617 ezer Ft (Négyszáznyolcmillió-
hatszáztizenhét ezer forint), 

 a költségvetési kiadások főösszege 444.584 ezer Ft (Négyszáznegyvennégymillió-
ötszáznyolcvannégy ezer forint), 

 költségvetési egyenlege – 35.967 ezer Ft (mínusz Harmincötmillió-kilencszázhatvanhét 
ezer Ft) 

 

b)  a finanszírozási bevételek főösszege  159.859 ezer Ft, 
 a finanszírozási kiadások főösszege 123.892 ezer Ft, 
 a finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 35.967 ezer Ft. 
 

 (3) A működési és a felhalmozási költségvetés többletét és hiányát, a hiányfinanszírozás 
módját e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.” 
 
2. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„6. § (1) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata intézmény  
bevételi előirányzat főösszegét  406.583 ezer Ft-ban,  
kiadási előirányzat főösszegét  406.583 ezer Ft-ban  
az irányító szerv által nyújtott támogatás (önkormányzaton belüli támogatás) összegét  
123.892 ezer Ft-ban 
határozza meg. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a 

a) költségvetési bevételek főösszege 372.909 ezer Ft, 
 költségvetési kiadások főösszege 282.691 ezer Ft. 
 

b)  a finanszírozási bevételek főösszege 33.674 ezer Ft, 
 a finanszírozási kiadások főösszege 123.892 ezer Ft. 

 
(3) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetésén belül: 

- a közalkalmazottak kereset-kiegészítése (K1101/91 és K1101/93 rovat) és az utána 
fizetendő szociális hozzájárulási adó (K2/1 rovatból) és 

- a közüzemi díjak (K331 rovat) 
célfeladatra előirányzat felhasználási kötöttséget állapít meg.” 

 
3. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„7. § (1) A Képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hivatal  
 bevételi előirányzat főösszegét  72.478 ezer Ft-ban,  

kiadási előirányzat főösszegét  72.478 ezer Ft-ban  
az irányító szervtől kapott támogatás (önkormányzaton belüli támogatás) összegét 65.146 
ezer Ft-ban 
határozza meg. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a 

a) költségvetési bevételek főösszege 5.306 ezer Ft, 
költségvetési kiadások főösszege 72.478 ezer Ft. 

 
b)  finanszírozási bevételek főösszege 67.172 ezer, 
 finanszírozási kiadások főösszege 0  ezer Ft. 

 
(3) A Képviselő-testület Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül: 

- a közüzemi díjak (K331 rovat) 
célfeladatra előirányzat felhasználási kötöttséget állapít meg.” 

 
4. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„17. § A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend:  
az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 2017. május 31-ig 
terjeszti a Képviselő-testület elé.” 
 
5. § A Rendelet: 

a.) 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép, 
b.) 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép, 
c.) 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép, 
d.) 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép, 
e.) 7. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép, 
f.) 8. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép, 
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g.) 9. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép, 
h.) 10. számú melléklete helyébe ezen rendelet 8. számú melléklete lép, 
i.) 11. számú melléklete helyébe ezen rendelet 9. számú melléklete lép. 
 

 
6. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
  Gyuris Zsolt dr. Csúcs Áron 
  polgármester jegyző 
 
 
 
Z Á R A D É K :  
 
Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének 2017. évi május hónap 26. napján tartott ülésén 
megalkotott  önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel:  
a rendelet  hatálybalépésének ideje: 2017. évi május hónap 26. napja.      
  
Zsombó, 2017. május 26. 
 
 
 
 dr. Csúcs Áron  
 jegyző  


