
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V.30.) önkormányzati 
rendelete 

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
 

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

Zánka Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítését 
 a) Költségvetési bevételek 407 501 690 Ft-ban 
 b) Finanszírozási bevételek  44 349 243 Ft-ban 
 c) Költségvetési működési célú kiadások 243 895 998 Ft-ban 
 d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások  35 230 184 Ft-ban 
 e) Finanszírozási kiadások 112 049 797 Ft-ban 
határozza meg. 
(2) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítését 
 a) Költségvetési bevételek 2 730 112 Ft-ban 
 b) Finanszírozási bevételek 108 726 617 Ft-ban 
 c) Költségvetési működési célú kiadások 104 634 588 Ft-ban 
 d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 1 401 345 Ft-ban 
 e) Finanszírozási kiadások 0 Ft-ban 
                
 

2. § 
 

(1)   Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásához: 
a) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási 
bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1.1 és a 2.1 melléklet, 

b) Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a 
költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási 
kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését az 1.2 és a 2.2 melléklet 

tartalmazza. 
(2)   Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 

bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként az 1.3 és a 2.3 melléklet tartalmazza. 
(3)   Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 

fejlesztési kiadásait a 1.4. és a 2.4 melléklet tartalmazza. 
(4)   Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 

évi maradványát az 1.5 és a 2.5 melléklet szerint határozza meg. 
 

3. § 
 



(1)   Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 
adósságának állományát, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit 
az 1.6 és a 2.6 melléklet tartalmazza. 

(2)   Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 
vagyonkimutatását az 1.7 és a 2.7 melléklet tartalmazza. 

(3)   Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 
származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását az 1.8 melléklet tartalmazza. 

(4)   Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.9 és a 2.9 melléklet alapján állapítja 
meg. 

(5)   Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 
évi pénzeszközök változásának bemutatását az 1.10 és a 2.10. melléklet alapján állapítja 
meg. 

 
4. § 

 
(1)   A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve a 1.11 és a 2.11 melléklet tartalmazza. 
 
(2)   A közvetett támogatásokat az 1.12 és a 2.12 melléklet tartalmazza. 
(3)   Zánka Község Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási 
előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.13 és a 2.13 melléklet tartalmazza. 

(4)  Az állami támogatás felhasználását az 1.14 melléklet mutatja be. 
(5) A részletes vagyonkimutatást a 1.15 melléklet tartalmazza. 

 
5. § 

 
(1)   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2)   Hatályát veszti Zánka Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló 5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete. 
 

Zánka, 2018. május 28. 
 
 
 
 
                             F i l e p  Miklós                                             Lukács Ágnes  
                              polgármester                                                     jegyző 
 
Kihirdetve: 
Zánka, 2018. május 30. 
 
                                                                                                       Lukács Ágnes 
                                                                                                             jegyző 

 


