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Előterjesztés 
 

a Képviselő testület 2017. május 18-i ülésére 

 

Alsóörs Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása 
 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

A zárszámadás elkészítésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, Alsóörs 

Község Önkormányzatának 2016. évről készített beszámolóját az alábbiakban terjesztem a 

Tisztelt Képviselő-Testület elé.  

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az Önkormányzat és intézményei 

2016. évi költségvetésének összevont előirányzatát 687.400 eFt főösszeggel hagyta jóvá. A 

módosított előirányzat főösszege 2016.12.31-én 835.445 eFt.  

 

Az év során számos előirányzat módosításra volt szükség. 

2015. évhez viszonyítva bevételeink összességében csökkentek (2015. 938.785 eFt, 2016. 

835.362 eFt).  

  

Csökkenés volt az intézményi működési bevételek tekintetében (2015. 224.600 eFt, 2016. 

217.800 eFt. Ez köszönhető részben az előző évinél kevesebb bérleti jog megváltásból, egyéb 

területbérletből, azok áfa vonzatából származó bevétel miatt, valamint a szabad 

pénzeszközeink lekötéséből származó tovább csökkentett kamatbevételnek. 

 

Helyi adókból származó bevétel növekedett, közel 35 mFt-al nőt a 2015. évihez képest (2015. 

184.706 eFt, 2016. 218.463 eFt).  

 

Központi költségvetésből kapott támogatásaink csökkentek a 2015. évhez képest (2015. 

189.676 eFt, 2016. 179.075 eFt 

 

Támogatás értékű bevételeink más önkormányzattól kapott támogatásból (pl. védőnői 

szolgálat, óvoda fenntartáshoz hozzájárulás), OEP finanszírozásból, Munkaügyi Központ által 

folyósított támogatásból, illetve pályázati pénzekből tevődnek össze, melynek összege 2015. 

évben 35.813 eFt, 2016. évben 30.384 eFt. 

 

 

Intézményeink a korábbi évekhez hasonlóan takarékos gazdálkodást folytattak.  

 

Összességében kiadásaink csökkentek az előző évhez képest (2015. 864.089 eFt, 2016. 

668.429 eFt).  

 

Személyi juttatások összege minimális mértékben növekedett, (2015. 161.346 eFt, 2016. 

167.464 eFt). Dologi kiadásaink az előző évihez hasonló szinten maradtak (2015. 243.968 

eFt, 2016. 243.455 eFt). 
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A községben végzett fejlesztések a Képviselő-testület által meghatározott ütemben 

folytatódtak, és a település fejlődését szolgálták. 

 

 Az Önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 172.212 eFt volt. 

 

 

Ahhoz, hogy az önkormányzat a következő években is el tudja látni feladatait, továbbra is 

szigorú, takarékos és hatékony gazdálkodást kell folytatnia minden intézménynek és arra kell 

törekednünk, hogy a régióban rendelkezésre álló lehetőségeket a legkedvezőbben 

kihasználjuk.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet 

tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Alsóörs, 2017. május 16. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 Hebling Zsolt 

 polgármester 


