
Zsombó Nagyközség Képvisel ő-testületének 
 

10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 
 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségve tésének 
végrehajtásáról, a 2016. évi maradvány megállapítás áról 

 
 

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 Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, 
eredményének és maradványának megállapításáról és elfogadásáról a következő rendeletet 
alkotja: 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zsombó Nagyközség Önkormányzatára, az általa alapított és 
fenntartott Zsombói Polgármesteri Hivatalra, a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárra és a 
Zsombói Bóbita Bölcsődére. 
 
2. § A Képviselő-testület „Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és 
annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól” szóló 
1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelettel megállapított, többször módosított 2016. évi 
költségvetése végrehajtását: 

a) 529.240 ezer Ft (Ötszázhuszonkilencmillió – kettőszáznegyvenezer forint) teljesített 
BEVÉTELI   FŐÖSSZEGGEL 

b) 458.765 ezer Ft (Négyszázötvennyolcmillió – hétszázhatvanötezer forint) teljesített  

KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL 

c) 70.475 ezer Ft (Hetvenmillió – négyszázhetvenötezer forint)  
  MARADVÁNNYAL 

fogadja el e rendelet mellékleteit képező részletező adatok alapján. 

d) Az a) és b) pontban meghatározott főösszegen belül az irányító szerv által nyújtott támogatás 
(önkormányzaton belüli támogatás) összege 123.892 ezer Ft (Százhuszonhárommillió-
nyolcszázkilencvenkettőezer forint), így az irányító szerv által nyújtott támogatás nélküli 
(konszolidált) 

Bevételi főösszeg 405.348 ezer Ft 
Kiadási főösszeg 334.873 ezer Ft 
Maradvány összege 70.475 ezer Ft 

 
3. § (1) A teljesített, irányító szerv által nyújtott támogatást is tartalmazó bevételek főösszegeit 
költségvetési szervenkénti bontásban a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg: 
 Zsombó Nagyközség Önkormányzata 373.392 ezer Ft 
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 Zsombói Polgármesteri Hivatal 69.267 ezer Ft 
 József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 56.573 ezer Ft 
 Zsombói Bóbita Bölcsőde 30.008 ezer Ft 
 Önkormányzati összesen 529.240 ezer Ft 
 
(2)  A teljesített, irányító szerv által nyújtott támogatást is tartalmazó kiadások főösszegeit 

költségvetési szervenkénti bontásban a Képviselő-testület a következők szerint állapítja 
meg: 

 Zsombó Nagyközség Önkormányzata 309.911 ezer Ft 
 Zsombói Polgármesteri Hivatal 64.243 ezer Ft 
 József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 54.824 ezer Ft 
 Zsombói Bóbita Bölcsőde 29.787 ezer Ft 
 Önkormányzati összesen 458.765 ezer Ft 
 
(3) a)Zsombó Nagyközség Önkormányzatának bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és 
kiemelt előirányzatok szerint, valamint a foglalkoztatottak létszámának alakulását e rendelet 4. 
számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, 

b) Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az által irányított költségvetési szervek költségvetési 
bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező 
feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e 
rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, 
 

fogadja el a Képviselő-testület. 
 
4. § (1) Az Önkormányzat vagyoni helyzetét a beszámolási időszak elején és végén (2016. 
január 1. és 2016. december 31.) meglévő vagyon értékének összehasonlító kimutatásával 
költségvetési szervenként e rendelet 1. számú melléklete szerinti könyvviteli mérleg tartalmazza, 
melynek önkormányzati szintű főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja 
meg: 
 

 Eszközök értéke összesen 3.426.641 ezer Ft 
 Források értéke összesen 3.426.641 ezer Ft 
 Mérleg szerinti eredmény 8.042 ezer Ft 
a beszámolási időszak végén, 2016. december 31-én. 
 

(2) A 2016. december 31-i mérleg főösszeget és a mérleg szerinti eredmény összegét e 
rendelet 3. számú mellékletében részletezettek alapján a Képviselő-testület költségvetési 
szervenként a következők szerint állapítja meg: 
 

a)  Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
 mérleg főösszeg 3.414.259 ezer Ft 
 mérleg szerinti eredmény 824 ezer Ft 
 

b) Zsombói Polgármesteri Hivatal 
 mérleg főösszeg 7.252 ezer Ft 
 mérleg szerinti eredmény 6.107 ezer Ft 
 
c) József Attila Közösségi Ház és Könyvtár  
 mérleg főösszeg 4.753 ezer Ft 
 mérleg szerinti eredmény 1.295 ezer Ft 
 
d) Zsombói Bóbita Bölcsőde  
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 mérleg főösszeg 377 ezer Ft 
 mérleg szerinti eredmény -184 ezer Ft 
 
5. § A Képviselő-testület a 2016. évi maradványt e rendelet 2. számú melléklete szerinti 
részletező, tételes elszámolás alapján a következők szerint állapítja meg és hagyja jóvá: 
 Zsombó Nagyközség Önkormányzata 63.481 ezer Ft 
  melyből: 
  - alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 63.237 ezer Ft 
    - alaptevékenység szabad maradványa  244 ezer Ft 
  - vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség  0 ezer Ft 
  - vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 ezer Ft 
  
 Zsombói Polgármesteri Hivatal 5.024 ezer Ft 
  melyből: 
  - alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 161 ezer Ft 
    - alaptevékenység szabad maradványa  4.863 ezer Ft 
  - vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség  0 ezer Ft 
  - vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 ezer Ft 
  
 József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 1.749 ezer Ft 
  melyből: 
  - alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 868 ezer Ft 
    - alaptevékenység szabad maradványa  881 ezer Ft 
  - vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség  0 ezer Ft 
  - vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 ezer Ft 
  
 Zsombói Bóbita Bölcsőde 221 ezer Ft 
  melyből: 
  - alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 66 ezer Ft 
    - alaptevékenység szabad maradványa  155 ezer Ft 
  - vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség  0 ezer Ft 
  - vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 ezer Ft 
 
 Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök maradványa     0 ezer Ft 
 
(3) A Képviselő-testület a 2016. évi maradvány felhasználásáról „Zsombó Nagyközség 
Képviselő-testületének 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete Zsombó Nagyközség 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési 
gazdálkodás 2017. évi vitelének szabályairól” szóló rendeletének módosítása keretében dönt.  
 
6.  § (1) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetési kapcsolatokból 
származó bevételeit a következők szerint hagyja jóvá e rendelet 8. számú mellékletében 
részletezett adatoknak megfelelően: 
 kiutalt összeg  156.926 ezer Ft  
 az önkormányzatot ténylegesen megillető összeg 157.357 ezer Ft 
 az önkormányzatot pótlólagosan megillető támogatás 431 ezer Ft 
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(2) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata támogatásértékű bevételeit a 
következők szerint hagyja jóvá e rendelet 10. számú mellékletében részletezett adatoknak 
megfelelően:  
 Működési célú támogatásértékű bevételek 170.939 ezer Ft  
 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 40.175 ezer Ft 
 
(3) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási 
kiadásait a következők szerint hagyja jóvá e rendelet 12. számú mellékletében részletezett 
adatoknak megfelelően:  
 Működési célú egyéb kiadások 5.441 ezer Ft 
 Felhalmozási célú egyéb kiadások 1.350 ezer Ft 
 
7. § (1) Az Önkormányzat a 2016. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. 
 
(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból 2016. december 31-én az 
Önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége. 
 
8. § Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtását bemutató 
részletező mellékletek: 

1. számú melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi könyvviteli mérlege  
2. számú melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi maradvány 

kimutatása  
3. számú melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzatának eredmény kimutatása 
4. számú melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzatának bevételei és kiadásai 

előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint – költségvetési mérleg 
5. számú melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az által irányított költségvetési 

szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 
feladatok szerinti bontásban 

6. számú melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési hiánya és 
a hiány finanszírozása 

7. számú melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzatának helyi és átengedett központi 
adó bevételei 

8. számú melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzata és irányítása alá tartozó 
intézményei 2016. évi állami hozzájárulása  

9. számú melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 20156. évi fejlesztési céljai és 
felújítási feladatai intézményenként és önkormányzati szinten összesítve 

10. számú melléklet: Kimutatás a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételekről és 
kiadásokról, valamint a működési és felhalmozási célú átvett és átadott pénzeszközökről 
intézményenként és önkormányzati szinten összesítve 

11. számú melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsönök 2016. évi 
állománya 

12. számú melléklet: Követelések és kötelezettségek bemutatása 
13. számú melléklet: Kimutatás Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális 

juttatásokról 
14. számú melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzata Európai Uniós támogatással 

megvalósuló feladatai, illetve az Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való 
hozzájárulás 
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15. számú melléklet: Tartalékok 
 

8. § Ezen önkormányzati rendelet a 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  


