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Szímő, 2017.04.26.
Zárszámadás javaslata kifüggesztve az információs táblára 2017.04.27-én
A zárszámadás megtárgyalva Szímő község képviselő-testületének ülésén
2017.05.12-én
elfogadta Szímő község képviselő-testülete
2017.05.12-én, ......../12052017-Z sz. határozat alatt

...../120517-Z sz. határozat
Képviselő-testület
tudomásul veszi
a)
Szímő község költségvetési gazdálkodását a 2016-os évre
b)
főellenőr állásfoglalását Szímő község 2016-os évi zárszámadásához
..../120517-Z sz. határozat
Képviselő-testület
elfogadja
a) Szímő község zárszámadását és egészéves gazdálkodását
fenntartások nélkül
b) Szímő község zárszámadását a 2016-os évre a következőképpen:
összes bevétel teljesítése
2 082 141,84 EUR
összes kiadás merítése
1 826 714,18 EUR
c) Gazdálkodás eredményének rendezése
Költségvetési többlet
255 427,66 EUR
a Tt. 583/2004 sz. költségvetési szabályokról szóló többször módosított
törvény 10. § 3. bekezdés a) és b) pontjának szereplő rendelkezés értelmében
d) Javítási és karbantartási alap képzése
e) Költségvetési gazdálkodás többletének felhasználása
tartalékalap képzésére

7 763,04 EUR

78 414,00 EUR
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Indoklás
SZÍMŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATÁHOZ – SZÍMŐ
KÖZSÉG ZÁRSZÁMADÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS A 2016-OS ÉVRE
A képviselő-testület
A/
tudomásul veszi
A.1/ Szímő község költségvetési gazdálkodását a 2016-os évre
A.2/ a főellenőr jelentését és állásfoglalását Szímő község 2016-os évi
zárszámadásához
B/
elfogadja
I.
Szímő község zárszámadását és egészéves gazdálkodását
fenntartások nélkül
II.
Szímő község zárszámadását a 2016-os évre a következőképpen:
összes bevétel teljesítése
összes kiadás merítése

2 082 141,84 EUR
1 826 714,18 EUR

Költségvetési többlet a Tt. 583/2004 sz. költségvetési szabályokról szóló többször
módosított törvény 10. § 3. bekezdésének a) és b) pontja értelmében

A község gazdálkodása

Valóság 2016.12.31-hez EURO-ban
kifejezve
1 263 088,24

Folyó bevételek összesen

1 261 693,24
1 395,00

ebből: község folyó bevételei
költségvetési szervezetek folyó bevételei

1 100 601,86

Folyó kiadások összesen

651 801,91
448 799,95

ebből: község folyó kiadásai
költségvetési szervezetek folyó kiadásai

+162 486,38
683 800,50

Folyó költségvetés
Tőkejövedelem összesen
ebből: község tőkejövedelme
költségvetési szervezetek tőkejövedelme
Tőkekiadás összesen
ebből: község tőkekiadásai
költségvetési szervezetek tőkekiadásai
Tőkeköltségvetés
Folyó és tőkeköltségvetés többlete
Kizárás a többletből
Folyó- és tőkeköltségvetés módosított többlete

683 800,00
0,00
45 782,52
45 782,52
0,00

+638 017,98
800 504,36
-16 370,61
784 133,75

Pénzügyi operációk bevételei
Pénzügyi operációk kiadásai
Pénzügyi operációk különbsége
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK ÖSSZESEN

135 253,10
680 329,80
-545 076,70

2 082 141,84
1 826 714,18

Község gazdálkodása
Kizárás a többletből

Község módosított gazdálkodása

255 427,66
-16 370,61
239 057,05

JAVASLAT
Szímő község zárszámadása, költségvetési gazdálkodás a 2016-os évre

III.

Gazdálkodási eredményének rendezését

Költségvetés többlete

800 504,36 €

A költségvetési többlet (800 504,36 €) a Tt. 583/2004 sz. a területi
önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló többször módosított törvény
10. § 3. bekezdésének a) és b) pontja értelmében volt meghatározva (a község
költségvetése tagolódik a) pont szerint folyó bevételekre és folyó kiadásokra
(folyó költségvetés) és b) pont szerint tőkejövedelemre és tőkekiadásra
(tőkeköltségvetés)).
A Tt. 583/2004 sz. a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól,
valamint némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló többször
módosított törvény 16. § 6. bekezdése értelmében pénzalapok képzésére a
község költségvetési többletének rendezésénél az említett törvény 10. § 3.
bekezdésének a) és b) pontja szerint a többletből kizáródnak:
Kizárás a többletből

16 370,61 EUR

ebben:
a) Jedlik Ányos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola állami költségvetésből
felhasznált eszközei, az előző költségvetési évben nyújtott célirányzott
folyó kiadásokra, mégpedig:
állami költségvetésből fel nem használt eszközökre:
a.1) eredeti hatáskör, utazási költségek
11,00 €
a.2) átvitt hatáskör
11 625,11 €
b) Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola fel nem használt eszközei az állami
költségvetésből:
b.1) eredeti hatáskör, utazási költségek
251,00 €
b.2) átvitt hatáskör
4 483,50 €
Folyó- és tőkeköltségvetés módosított többlete
IV.

784 133,75 EUR

Gazdálkodási eredmény számviteli elszámolását az eredménykimutatás 138.
sora (1. oszlop) alapján, 90 760,69 € nagyságban
Gazdálkodás számviteli eredménye

90 760,69 €

A számviteli jogszabályokkal összhangban a pozitív gazdálkodási eredmény
visszaszámlázásra kerül a 431-es számlán – gazdálkodási eredmény a 428-as
számlával – előző évek nem rendezett gazdálkodási eredménye.
V.

A Tt. 583/2004 sz. a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól,
valamint némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló többször
módosított törvény értelmében a képviselő-testület elfogadja a költségvetési
gazdálkodás többletének felhasználását és az alapok képzését.
Javítási és karbantartási alap a Tt. 443/2010 sz. a lakásfejlesztési
támogatásokról és a szociális lakhatásról szóló többször módosított törvény
18.§ értelmében valamint a község módszertana és általános érvényű rendeletei
értelmében
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„2) A tulajdonos a megegyezett bérletből működtetési, karbantartási és javítási
alapot képez éves szinten a bérlakás beszerzési költségének legalább 0,5%-os
nagyságában.”
a) Javítási és karbantartási alap képzése
Javítási és karbantartási alap képzése

7 763,04 EUR

a.1. 21 bérlakás javítási és karbantartási alapja
a.2. 16 bérlakás javítási és karbantartási alapja

4 596,84 €
3 166,20 €

Község módosított gazdálkodása a (lakás)fejlesztési alap képzése
után
Kizárás a többletből - lakásfejlesztési alap képzése
Pénzügyi operációk különbsége

239 057,05
- 7 763,04
231 294,01

b) Tartalékalap képzése
A Tt. 583/2004 sz. a költségvetési szabályokról szóló többször módosított törvény
15.§ 4. bekezdése és 16. § alapján a folyó és tőkeköltségvetési többlet és a
módosított többletből kizárt maradványösszegek utáni költségvetés 10%-ából
tartalékalap képződik:
b.1. Folyó és tőkeköltségvetés módosított többlete
784 133,75 €
b.2. Tartalékalap képzése
Tartalékalap képzése
10%
78 414,00 €
c) A község pénzeszközeinek maradványa
A megmaradt pénzeszközök év végén nem vesznek el. (Tt. 583/2004 többször
módosított törvénye a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól) A
költségvetési és számviteli gazdálkodás alapvetően eltér. A pénzeszközök a
bankszámlákon maradnak, halmozódnak, a 369/1990 sz. a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított törvény teljesítésére és tartalékalap képzésére szolgálnak.
Pénzügyi számlák állása 2016.12.31-hez (mérleg 85.sor, 1.
oszlop)

Maradványból kizárva – átvitt hatáskör 2016-ból
Javítási alap maradványa - 21 bérlakás
16 bérlakás
Lakások bérlőinek pénzügyi biztosítéka
Módosított pénzügyi gazdálkodás az alapok kizárása után
Szociális alap pénzeszközeinek maradványa
Módosított pénzügyi gazdálkodás
Előző évek maradványa
Módosított pénzügyi gazdálkodás
Kötelezettségek összesen a munkáltató és fogyasztók
kötelességéből adódóan
Hitelek havi törlesztő részletei (3 hónap)
Költség – tartalék (méreg 127. sora)

292 787,81 €
- 16 370,61
- 7 827,20
- 8 756,32
- 27 956,00
231 877,68
- 3 885,73
227 991,95
- 7 724,45
220 267,50
- 55 126,42
- 18 442,80
- 7 200,00
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Előző időszakok ellenőrzési megállapításainak költségei
Havi elszámolási időszak újraszámított költségei

- 24 248,27
- 36 836,01
78 414,00

A község költségvetési bevételeinek és kiadásainak és a tényleges forgóeszközeinek
kölcsönös összefüggéseit az alábbi mellékletek tartalmazzák:
1. sz. melléklet – kizárás a többletből (lásd Príloha č. 1)
2. sz. melléklet – bankszámlák állapota 2016.12.31-hez (lásd Príloha č. 2)
3. sz. melléklet – kötelezettségek összesen (lásd Príloha č. 3)
4. sz. melléklet – ellenőrzési megállapítások költségei (lásd Príloha č. 4)

Feldolgozva „Návrh - Záverečný účet Obce Zemné 2016” alapján1

1

TT 184/1999 sz. A nemzeti kissebségi nyelvek használatáról szóló többször módosított törvénye értelmében
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