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Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016.évi zárszámadásáról

Hetvehely  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban: képviselő-testület)  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (2)  bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
valamint  az  államháztartásról  szóló,  2011.évi  CXCV. törvény  91.§.(1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az  önkormányzat  2016.évi
zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatára terjed ki.

2.§

A képviselő-testülete a 2016.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3/a,3/b. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

                                                                            
                                                  196.098.699  Ft  bevétellel

                                                  186.153.584 Ft   kiadással

                                                      9.945.115 Ft   költségvetési maradvánnyal

j ó v á h a g y j a .

3.§

Az önkormányzat bevételeit  forrásonként és a kiadásokat –ezen belül a kiemelt kiadásokat- kormányzati funkciónként részletezve a 4/a, 4/b számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4.§

Az önkormányzat önálló költségvetési szervének bevételeit és kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat – kormányzati funkciónként részletezve a 5/a. és
5/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5.§

Az  önkormányzat  a  felhalmozási  kiadások  teljesítését  42.676.067  Ft  főösszegben,  valamint  annak  feladatonkénti  részletezését  a  rendelet  6.számú
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6.§

Az önkormányzat 2016.december 31-i állapot szerinti vagyonát az 7/a. számú mellékletben részletezettek alapján, az Idősek klubja vagyonát az 7/b. számú
mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.

7.§

Az önkormányzat a 2016.évi maradvány kimutatását  a rendelet  8. számú .melléklete szerint állapítja meg.
8.§



Az Idősek klubja 2016.évi maradvány kimutatását a rendelet 9.számú melléklete szerint állapítja meg.

9.§

Az önkormányzat a 2016.évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 10.számú melléklete alapján jóváhagyja.

10.§

Az önkormányzat  2016.évi közvetett támogatásait a rendelet 11.számú melléklete tartalmazza.

11.§

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12.számú melléklete tartalmazza.

12.§.

 A rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.

Wágner Antal                                                                 dr. Faragó Ágnes
polgármester                                                                          jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2017. május 29.
Kihirdetve: 2017. május 30.

                                                                                    dr. Faragó Ágnes

                                                                                          jegyző
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