
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……………/2018. (V. 30.) rendelete 
 
 

Szajol Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról, 
a 2017. évi maradvány jóváhagyásáról 

 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
1.§. A rendelet hatálya kiterjed Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületére és 
bizottságaira, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre 
(továbbiakban: intézmények), az Önkormányzat által működtetett intézményre, az 
Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi 
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, 
közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az 
önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. 

 
 

2.§.(1)Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés 
végrehajtását 

 
1.097.310.530.-Ft bevétellel és 
    815.600.281.-Ft kiadással 

 
a 2., 3 mellékletekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja. 
 

Konszolidált beszámolóját a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el, konszolidált bevételi 
főösszeg: 946.081.743.-Ft., konszolidált kiadási főösszeg: 664.371.494.-Ft. 

 
  

(2) Szajol Községi Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését 
 
 Személyi juttatás 172.470.388.- Ft 
 Munkaadókat terhelő járulékok 36.346.907.- Ft 
 Dologi kiadások 163.901.587.- Ft 
 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.769.460.- Ft 
 Egyéb működési célú kiadások 15.596.031.- Ft 
 Beruházások 7.886.178.- Ft 
 Felújítások 26.411.239.- Ft 
 Egyéb felhalmozási kiadás 0.- Ft 
 Finanszírozási kiadások 380.218.491.- Ft 
 -ebből irányító szervi támogatás 151.228.787.-Ft 
 
összegben a 2, 3. mellékletek szerinti részletezésben fogadja el a Képviselő-testület. 

 
(3) A Képviselő-testület elfogadja az összesített bevételek és kiadások 2017. évi kimutatását a 
2. melléklet szerint. 
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(4) A Képviselő-testület elfogadja a 2017. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást az 7. 
melléklet szerint. 
 
(5) A Képviselő-testület elfogadja a többéves kihatással járó döntésekről és a saját 
bevételekről készült kimutatást, a 8. melléklet szerint. 
 
 
3.§.(1) Szajol Községi Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 
2.403.570.011.-Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 4. melléklet szerinti 
összetételben. 
 
(2) Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanvagyon összetételét Bruttó 
3.516.713.-ezerFt. összegben, az alábbi részletezéssel fogadja el. 

 
 Forgalomképtelen  1.119.449.-eFt 
 Korlátozottan forgalomképes 2.263.490.-eFt 
 Üzleti vagyon 133.774.-eFt 

 
 
4.§.(1) Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévi maradvány összegét 
281.710.249.-Ft fogadja el. A maradvány felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(2) A normatív állami támogatásokkal készült kiegészítő mellékleteket az 6. melléklet alapján 
fogadja el a Képviselő-testület. 
 
 
5.§. Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerint fogadja el a 
konszolidált költségvetési jelentést, a konszolidált mérleget és a konszolidált eredmény 
kimutatást. 
 
6.§. Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9. melléklet szerint fogadja el az 
Önkormányzat pályázati bevételeit és azok felhasználását. 
 
7.§. E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
Szajol, 2018. május 14. 
 
 
 
 

   Szöllősi József      Dr. Bartók László 
                  polgármester       jegyző 
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Indokolás 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
….../2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez 

2017.évi zárszámadásról és a 2017.évi maradvány jóváhagyásáról 
 

1.§-hoz 
 

A rendelet hatályát tartalmazza. 
 

2.§-hoz 
 
Szajol Község Önkormányzatának 2017. évi pénzforgalmi bevételét és kiadását tartalmazza, 
az Államháztartási törvényben előírt részletezettséggel, a kötelező mellékletek felsorolásával. 
 

3.§-hoz 
 
Szajol Község Önkormányzatának 2017.december 31-i vagyoni helyzetét a vagyonban 
bekövetkezett változásokat tartalmazza, a Kataszter nyilvántartás szerinti bontásban. 
 

4.§-hoz 
 
Szajol Község Önkormányzatának 2017. évi maradványát, annak felosztását és 2017. évi 
állami támogatások részletezést tartalmazza. 
 

5.§-hoz 
 
Szajol Község Önkormányzatának konszolidált beszámolóját tartalmazza. 
 

6.§-hoz 
 
Az Önkormányzat pályázati forrásait és azok felhasználását tartalmazza. 

 
7.§-hoz 

 
Hatályba léptető rendelkezés 
 
 
Szajol, 2018. május 14. 
 
 
 
                            Szöllősi József                                               Dr. Bartók László 
                             polgármester                                                           jegyző 
 
 


