
Bátya Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
 

 

Bátya Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi- és Vagyonnyilatkozatot Ellenırzı 
Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

 
1. A rendelet hatálya 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Bátya Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), 
valamint Bátya Község Önkormányzatának költségvetési szerveire. 
 
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: 
 

a) Bátyai Polgármesteri Hivatal (2015.01.01-tıl) 
b) Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye, 
c) Bátyai Óvoda (2013.07.01-tıl). 
 

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi zárszámadásának  
együttes fıösszegei 

2. § 
 

(1) Bátya Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2016. évi végrehajtott - 
halmozódás nélküli - összesített költségvetését: 
 
 318.623 ezer Ft. eredeti bevételei elıirányzattal, 
 470.521 ezer Ft. módosított bevételi elıirányzattal, 
 445.476 ezer Ft. tejesített bevételi összeggel 
 
 318.623 ezer Ft. eredeti kiadási elıirányzattal, 
 470.521 ezer Ft. módosított kiadási elıirányzattal, 
   316.322 ezer Ft. teljesített kiadási összeggel 
 
valamint  

129.154 ezer Ft pénzforgalmi maradvánnyal 
 
jóváhagyja. 
   
(2) A Képviselı-testület az Önkormányzat  

a) költségvetésének összevont mérlegét a 3. számú melléklet szerint,  
b) mőködési költségvetésének összevont mérlegét a 4. számú melléklet szerint, 
c) felhalmozási költségvetésének összevont mérlegét az 5. számú melléklet szerint, 
d) finanszírozási költségvetésének összevont mérlegét a 6. számú melléklet szerint 

 
jóváhagyja. 
 

 
 



 
 

3. Költségvetési bevételek 
3. §  

 
 
A Képviselı-testület a 2. §-ban meghatározott bevételi fıösszeg forrásonkénti részletezését a 3. számú 
és a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
 

4. Költségvetési kiadások 
4. § 

 
(1) A Képviselı-testület 2. §-ban megállapított kiadási fıösszeg elıirányzatok szerinti részletezését a 

3. számú melléklet és a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
(2) A Képviselı-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 
(3) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat (adóelengedés, adókedvezmény) 2016. évben nem 

nyújtott, ezért a Képviselı-testület a 19. számú mellékletet nullás tartalommal hagyja jóvá. 
 

(4) A Képviselı-testület az Önkormányzat összesített létszám adatait tájékoztató jelleggel a 3. számú 
és a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
(5) A Képviselı-testület az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. számú melléklet szerint 

fogadja el.  
 

(6) A Képviselı-testület a civil szervezeteknek nyújtott támogatások részletezését a 12. számú 
melléklet szerint fogadja el.  

 
 

5. Hiány 
 5.§ 

 
Az Önkormányzatnak kimutatható költségvetési hiánya a takarékos gazdálkodás következtében nincs, 
pozitív maradvánnyal számolhat a Képviselı-testület. 
 
 

6. Maradvány 
6.§ 

 
(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2016. évi maradványát 129.154 ezer Ft összeg szerint a 

8. számú melléklet szerint jóváhagyja, amelybıl  
 

a) a 2016. évi maradványból kötelezettségvállalással terhelt 83.904 eFt, valamint a 2017. évi 
eredeti költségvetés összeállításakor figyelembe vett összeg 11.392 eFt, így a szabadon 
felhasználható maradvány 33.858 eFt. 

 
b) az intézmények maradványa a 8. számú melléklet szerint teljes egészében szabadon 

felhasználható. 
 

(2) Az állami normatívákkal történı elszámolást a Képviselı-testület a 10. számú melléklet 
szerint elfogadja.  

 
 



7. Hitel 
7.§ 

 
A Képviselı-testület 2016. évben nem vett fel hitelt, így a hitelrıl tájékoztató kimutatás nem 
melléklete a rendeletnek.  

 
 

8. Többéves kihatással járó feladatok 
8 § 

 
 

A 18. számú mellékletben tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra a többéves kihatással járó döntések 
hatása évenkénti bontásban, az Önkormányzat 2016. évben nem hozott ilyen jellegő döntést, ezért a 
Képviselı-testület nullás tartalommal fogadja el.  
 
 

9. § 
 
A 17. számú melléklet részletezi a szállítói állományokat korosított részletezésben. Az Önkormányzat 
pozitív pénzmaradvánnyal zárt szállítói tartozást nem hagyott, ezért a Képviselı-testület a 17. számú 
mellékletet nullás tartalommal fogadja el.  
 
 

9. Európai Uniós támogatások 
10. § 

 
 
A 16. számú melléklet részletezi az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és 
kiadásait, amelyet a Képviselı-testület nullás tartalommal fogad el.  
 
 

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
11. § 

 
Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve 2015. január 01-tıl a Bátyai Polgármesteri 
Hivatal. 
 
 

12. § 
 

(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat a költségvetési elıirányzat felhasználását a 3. 
mellékletben foglaltak szerint tájékoztatásként tudomásul veszi.  

 
(2) A Képviselı-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési 
kötelezettség számításánál figyelembe vehetı bevételek (követelések) és kötelezettségek kimutatását a 
13. számú, 14. számú, 15. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.  
 
(3)A Képviselı-testület az Önkormányzat  

a) teljes vagyonmérlegét, intézmények szerinti bontásban az 1. sz. melléklet szerint, 
b) a befektetett eszközök forgalomképesség szerinti megoszlását a 2. számú melléklet szerint, 
c) a befektetett eszközök állományának változását a 9. számú melléklet szerint 

 
jóváhagyja.  

 
 



 
11. Záró és egyéb rendelkezések 

 
13. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
 
 
Zsebics Ilona          Bukros Noémi Linda 
polgármester               jegyzı 
  
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Bátya, 2017. május 29. 
  Bukros Noémi Linda 
                jegyzı 


