
Mezőkövesd város Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.  § 

 

A képviselő-testület a 2016. évi gazdálkodást: 

                                           

17.596.060 eFt költségvetési bevétellel 

17.313.739 eFt költségvetési kiadással 

jóváhagyja. 

 

2.§ 

 

Az 1.§-ban meghatározott költségvetési bevételeken belül az önkormányzat 36.734 eFt 

folyószámlahitelt vett fel. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom 

nélküli bevételként 1.742.908 eFt előző évi maradványt használt fel, valamint a költségvetési 

intézmények működésének finanszírozására 1.131.493 eFt-ot fordított, a lekötött betétek 

megszüntetéséből 10.629.814 eFt-ot realizált. 

 

3.§ 

 

 

Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül a 36.734 eFt folyószámlahitel 

törlesztésére sor került, így az önkormányzatnak nincs hitelállománya. A költségvetési 

kiadásokon belül 12.023.364 eFt betételhelyezést, és 30.526 eFt államháztartáson belüli 

megelőlegezés visszafizetését tartalmazza a finanszírozási kiadás. 

 

4.§ 

 

 

Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 1,13-31. mellékletek, a kiadások részletezését az 

1-12, 32-33. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 37. 

mellékletek tartalmazzák. 

 

5.§ 

 

A költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület, a zárszámadási rendelet 59. 

mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott 

melléklet szerint engedélyezi, az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 

módosításával egyidejűleg. 
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6. § 

 

 

(1) Az Államháztartásról szóló, 2011. évi  CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató 

jelleggel, a 2016. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 48. melléklet tartalmazza, 

az önkormányzat által folyósított kölcsönök állományát a 47. melléklet, az önkormányzat által 

nyújtott közvetett támogatásokat a 49. melléklet, az önkormányzat pénzeszközváltozását  az 

50. melléklet, az önkormányzat vagyonát az 60. melléklet, a 2016. évi állami támogatás 

elszámolását az 58. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 51. melléklet, a 

Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 57. melléklet, a helyi 

önkormányzat tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 61. melléklet, az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 62. 

melléklet, tartalmazza.  

 

(2) Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokat tájékoztató jelleggel a 38. 

melléklet, az út-híd keret felhasználását az 1. függelék, míg a Környezetvédelmi Alap 

bevételeinek felhasználását a 2. függelék tartalmazza. 

 

 

7.§ 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

                Dr. Fekete Zoltán                                      Dr. Jakab Orsolya  

                   polgármester                                                    jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 

Mezőkövesd, 2017. április 27. 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya 

         jegyző 
 


