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AZ oNKoRMÁNYZAT 2016. ÉvI KÖLTSÉGvETÉsÉNnx vÉcnnru.rrÁsÁnÓl

Szada Nagyközség onkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1)

bekezdés Í) pontjában meghatározott feladatkörében elj árva, valamint az államháztartásról
szóló 201 1. évi CXCV. tör_vény 91. $ a1apj án az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az
alábbi rendeletet alkotj a.

r.s
l. Á|talános rendelkezések

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkotmányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.

(2) A círnrendet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 112016. (|.29.)
önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben tör1énő
alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóSágot.

(4) Szada Nagyközség Öntormányzatának Képviselőtestülete

Szada Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesitését

l.0l8'0l6 e Ft bevételi főösszeggel,

686.583 e Ft kiadási főösszeggel,

331.432 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A maradvány az intézmény 2011 . évi költségvetésében tervezésre került.

2.S

(l) Az (1) bekezdés szerinti bevételi Íőösszeg kormányzati funkciónkénti alakulását az (Kl1
06.úrlap), a bevételi tételenkénti teljesítését pedig a (K1 1 -02."04.űrlap) tartalnazza'

(2) Az ( l ) bekezdés szerirrti kiadási fő<isszeg kormányzati funkciónkénti bontását a (Kl 1-

05.űrlap), a kiadás tételenkénti teljesítését (Kl l -01.03.űrlap) tafiaImazza.



3.S

(l) Polgármesteri Hivatal 20l6. évi költségvetésének teljesitését

7l.60l e Ft bevételi főösszeggel,

71.311 e Ft kiadási főiisszeggel'

290 e Ft pénzmaradvánnyaI jóváhagyja.

A maradvány az intézmény 2017' évi költségvetésében tervezésre került.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti alakulását az (K11-
06. űrlap), a bevételi tételenkénti teljesítését pedig a (K 1 1-02.04.űrlap) lartdlmazzt

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati Íunkciónkénti bontását a (Kl1_05.
űrlap). a kiadás tételenkénti teljesítését (K1 1-01 .űrlap) tatl.almazza.

4.S

(1) Széke|y Bertalan Művelődési Ház és könyvtár 2016. évi költségvetésének teljesítését

22.7'I9 e Ft bevételi főösszeggel,

22.384 e Ft kiadási főösszeggel'

394 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A maradvány az intézmény 2017. évi költségvetésében teruezésre került.

(2) 
^z 

('l) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati lunkciónkénti alakulását az (K1l-
06. úrlap)' a bevételi tételenlénti teljesítését pedig a (Kl 1-02'04.űrlap) tar1almazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási lőtisszeg kormányza1i funkciónkénti bontását a (K11-05.
űrlap). a kiadás tételenkénti teljeSítéSét (K1i-01. űrlap) tar1almazza.



s.s

(l) Székely Bertalan Napközi otthonos Óvoda 201ó. évi költségvetésének teljesítését

141.966e Ft bevételi főösszeggel,

l4l.964 e Ft kiadási főösszeggel,

2 e Ft pénzmaradvánnya| jóváhagyja.

A maradvány az intézmény 201'7. évi költségvetésében tervezésre került.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kományzati funkciónkénti alakulását az (K 1 1-

06. űrlap)" a bevételi tételenkénti teljesítését pedig a (K 1 1-02'04.űrlap) ÍaÍÍalmazza'

(3) Az (l) bekezdés szerinti kiadási Íöösszeg kormányzati Íunkciónkénti bontását a (K11-05.
úrlap)' a kiadás tételenkénti teljesítését (K1 1-01 . íirlap) furtalmazza.

6.S

(1) Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha 2016. évi
költségvetésének teljesÍtését

89.312 e Ft bevételi főösszeggel,

89.272 e Ft kiadási főösszeggel,

40 e Ft pénzmaradvánnyal jóv áhagyja.

A maradvány az intézmény 2017 . évi költségvetésében tervezésre került.

(2) Az (l) bekezdés szerir-rti bevételi főösszeg korrr-rányzati funkciónkénti alakulását az (K11-
06. űrlap), a bevételi tételenkénti teljesítését pedig a (K 1 1-02"04.űrlap) tarÍalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti bontását a (K1 1-05.
űrlap). a kiadás tételenkénti teljesítését (K1 1 -01 . íir\ap) furtalmazza.



(2)

(3)

7.S

(1) Szada Község Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 201ó. évi
költségvetésének te|jesítését

21.633 e Ft bevételi főösszeggel'

2l.599 e Ft kiadási főösszeggel'

34 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A maradvány az intézmény 2017. évi költségvetésében tervezésre került.

Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciónkénti alakulását az (K11-
06. űrlap)' a bevételi tételenkénti teljesítését pedig a (K 1 1-02'04.rirlap) ÍartaImazza'

Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciónkénti bontását a (K1 1-05.
űrlap), a kiadás tételenkénti teljesítését (K1 1-01. tlrlap) tartalmazza.

8.S

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Szada' 2077 . ápilis 24.

Záradék:

A rendelet kihird etése 2017 ' április 25-én megtörtént.
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(2)


