
Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Ádánd Község 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a
kapcsolódó pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira,  és az általa fenntartott
intézményekre.

2. §

A költségvetési beszámoló teljesített bevételei és kiadásai

(1)  A  Képviselő-testület  a  2016.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  beszámolót
502.753.980 Ft teljesített bevétellel jóváhagyja. 

(2)  A  Képviselő-testület  a  2016.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  beszámolót
336.868.425 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat , a Közös Önkormányzati Hivatal és az Ádándi Óvoda konszolidált 
teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként (címrend)  az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

A költségvetési beszámoló kiadásai

(1) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Ádándi Óvoda konszolidált
bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.

4. §

A Közös Önkormányzati Hivatal  bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

5 .§



Az önkormányzat által fenntartott Óvoda bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

6. §

Maradvány kimutatás

(1) A  képviselő-testület  Ádánd  Község  Önkormányzat  Konszolidált  maradvány
kimutatását e rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes
összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe. 

(2) A képviselő-testület  Ádánd Község Önkormányzat  maradvány kimutatását  e  rendelet  7.
melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő
évi költségvetésbe. 

(3) A Képviselő- testület a a Közös Önkormányzati Hivatal maradványát a 8. melléklet  alapján
hagyja jóvá. 

       A Záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.
(4) A  képviselő-testület  a  Ádándi  Óvoda  maradvány  kimutatását  e  rendelet  9.

melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a
következő évi költségvetésbe. 

7. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat Összevont mérlegét a 10. melléklet szerint 
állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat Konszolidált mérlegét a 11. melléklet szerint 
állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Közös Önkormányzati Hivtal mérlegét a 13. mellélet szerint állapítja meg.
(5) Az Ádándi Óvoda mérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület  az önkormányzat 2016. december 31-i  állapot szerinti  vagyonát a 15.
mellékletben,   a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  vagyonát  a  16.  mellékletben,  az  Ádándi
Óvoda vagyonát pedig a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

9. §

Vegyes és záró rendelkezések

(1)  A képviselő-testület
a) A 18. melléklet mutatja be, hogy az önkormányzatnak 2016. évben több éves

kihatással járó hitelfelvétele nem volt.
b) A közvetett támogatásokat a 19. melléklet mutatja.
c) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét a 20. melléklet

szerint fogadja el.
d) A közfoglalkoztatottak létszám kimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) E rendelet kihirdetése napját követő napján lép hatályba.



(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ádánd, 2017. május 26.

    Szatmári Kornélia                                 Baumann Anita Gabriella 
polgármester                                         jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  11/2014.  (XI.21.)
önkormányzati  rendelet  34.§  (6)  bekezdése  szerint  a  Hivatal  Hirdetőtábláján  való  kifüggesztéssel
2017. május 26.

Baumann Anita Gabriella
    jegyző


