
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017.(V.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság
véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak  képviselő-testületére és bizottságára,
továbbá az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki. 

(2)   E  rendelet  személyi  hatálya  kiterjed  a  közvetlen  és  közvetett  támogatások  tekintetében
minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden
támogatásban részesülőre.   

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2016. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetés teljesítésének
             
               a) költségvetési bevételét                                             188.732 e Ft-ban 
         
               b) költségvetési kiadását                                              169.510 e Ft-ban          

               c) költségvetési  többletét                                              19.222 e Ft-ban
                   ebből: működési többletét               31.498 e Ft-ban
                              felhalmozási hiányát            12.276 e Ft-ban
             
              d)  finanszírozási bevételét                                                        34.307 e Ft-ban
                   ebből: előző évi pénzmaradványának igénybevételét          32.072 e Ft-ban
                                ezen belül :
                                   működési célú pénzmaradvány                   370 e Ft-ban
                                   felhalmozási célú pénzmaradvány    31.702 e Ft-ban
                              belföldi finanszírozási bevételét                                       2.235 e Ft-ban

            e) költségvetésének bevételi  főösszegét                                         223.039  e Ft-ban

             f) költségvetésének kiadási főösszegét                                           171.848  e Ft-ban

állapítja meg.
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   (2)  A  Képviselő-testület  az  (1)  bekezdésben  megállapított  költségvetési  bevételeket  és
kiadásokat  önkormányzatra  összesítve  jogcímenkénti  bontásban  az  1.  melléklet  szerint
jóváhagyja.

3. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú
bevételek és kiadások mérlegét a 1/2.  és az 1/3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 1/4. melléklet szerint hagyja
jóvá. 

5. § A Képviselő-testület a felújítási kiadásait a 1/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

6. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 1/5.  melléklet szerint jóváhagyja.   

7.  §   (1)  A  Képviselő-testület  a  Madocsa  Község  Önkormányzatának  kiadását  és  bevételét
előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Madocsai Alapszolgáltatási Központ kiadását és bevételét előirányzat-
csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §  Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 2.1. melléklet tartalmazza.

3. A pénzmaradvány

9.  §  (1)  Madocsa  Község  Önkormányzatának  2016.  évi  gazdálkodás  során  keletkezett,
jogszabályok  szerint  felülvizsgált  pénzmaradványa  50.858  e  Ft,  melyből  kötelezettséggel
terhelt 817 e Ft, szabadon felhasználható működési célú maradvány 24.480 e Ft, a szabadon
felhasználható felhalmozási célú maradvány 21.661 e Ft.

    A pénzmaradvány kimutatást a Képviselő-testület a 2.2. melléklet alapján fogadja el

(2)  A  Madocsai  Alapszolgáltatási  Központ  2016.  évi  gazdálkodás  során  keletkezett,
jogszabályok szerint felülvizsgált  pénzmaradványa 333 e Ft, mely szabadon felhasználható
működési célú maradvány. A pénzmaradvány elszámolást a képviselő-testület a 3.1. melléklet
alapján fogadja el.

4. Egyéb rendelkezések

10. §  A  Képviselő-testület a 2016. évi állami támogatás elszámolását az 1. tájékoztató tábla
szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 2.3.  mellékletben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2)  A Képviselő-testület a Madocsa Alapszolgáltatási Központ 2016. évi vagyonkimutatását a
3.2.  mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
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5. Záró rendelkezések

   

12. §. E rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

Gelencsérné Tolnai Klára                                                                       Dr. Girst Julianna
             polgármester                                         jegyző

Záradék: 

Ez a rendelet 2017. május 15. napján kihirdetve.

Madocsa, 2017. május 16.

                                                                                                                           Dr. Girst Julianna  
                                                                                                                                      jegyző
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