
CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

 

 
Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§. Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 

készült zárszámadását  

 

a.) 1.299.622 eFt költségvetési bevétellel, 

   b.)    255.415 eFt finanszírozási célú bevétellel, 

                      c.)        1.294.600 eFt költségvetési kiadással, valamint 

   d.)    241.464 eFt finanszírozási célú kiadással 

       hagyja jóvá. 

      

2.§. (1) Az 1.§ a) pontjában meghatározott költségvetési bevételeket jogcímenként az 1, 2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 3, 3.1, 3.2, 4, 5.1, 5.2 számú mellékletek tartalmazzák. 

 

         (2) Az 1.§ c) pontjában meghatározott költségvetési kiadások jogcímek szerinti részletezését 

az 1, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4,7, 8, 9.1, 9.2, 10, 11, 12 számú mellékletek tartalmazzák. 

 

3.§. Az Önkormányzat zárszámadásában szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését 

a 10. számú melléklet tartalmazza. 

 

4.§. Az Önkormányzat zárszámadásában szereplő felújítási kiadások célonkénti részletezését a   

11. számú melléklet tartalmazza. 

 

5.§. Az önkormányzati költségvetési szervek 2016. évi létszámkeretét a 13. számú, a 

közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámkeretét a 14. számú melléklet mutatja be. 

 

6.§. Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a V/1-6. sz. mellékletben 

részletezett mérlegadatok alapján 

 

4.250.871 eFt- ban állapítja meg.  

 

 

7.§. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát a M/1-6. sz. mellékletben foglaltaknak 

megfelelően 

 

18.973 eFt összegben hagyja jóvá és tartalékba helyezi. 

 

 

8.§ A támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait 15. számú melléklet tartalmazza. 

 



  

 

9.§. A 2016. évi közvetett támogatások összegét a 16. sz. melléklet, az önkormányzat tulajdonában 

álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések 2016. 

évi alakulását a 21. sz. melléklet tartalmazza. 

 

10.§ Az Önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök 2016. december 31-i állományát a 17. 

számú melléklet mutatja be. 

 

11.§. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - tájékoztató jelleggel - a 18. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

12.§.  Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 19. számú melléklet mutatja be. 

 

13.§. Az Önkormányzat 2016. december 31-i adósságállományát a 20. számú melléklet mutatja be. 

 

14.§. A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a 

pénzmaradvány jóváhagyott összegéről - a rendelet elfogadását követően – az érintetteket 

írásban értesítse. 

 

15.§.  A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Oláh Krisztián    Dr. Szepesy Márk 

  Polgármester         Jegyző 

 

 


