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az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról  

 
Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestülete 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.§ Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestülete: 
az Önkormányzat  a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 
a)  295.522.969 Ft bevételi főösszeggel  
b)  279.365.014 Ft kiadási főösszeggel  
     jóváhagyja. 
 
2.§  (1) Az önkormányzat a 2016. évi bevételeit bevételi forrásonként az 1. 
mellékletben foglaltaknak, kiadási jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el. 
(2) Az önkormányzat a 2016. évi kiadásainak teljesítését kormányzati funkciónként a 
2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint 
hagyja jóvá. 
(4) Az önkormányzat a 2016. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
(5) Az önkormányzat a vagyonkimutatását az 5. mellékletben foglaltak szerint 
hagyja jóvá. 
(6) Az önkormányzat és intézményeinek 2016. december 31-ei létszámkeretét az 
Csanádalberti Község Önkormányzatánál az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
-   1 fő közalkalmazott, 
-   2 fő teljesmunkaidős egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó, 
- 32 fő közfoglalkoztatott, 
-   1 fő választott tisztségviselő. 
(7) Az állami pénzekkel való elszámolást a 6. melléklet tartalmazza. 
 
3.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
Csanádalberti, 2017. május 24. 
 
 
 
                  Csjernyik Zoltán          Dr. Sarkadi Péter   
                     polgármester                   jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2017. május 24. napján. 
         Dr. Sarkadi Péter 
                jegyző 
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2016. évi szöveges beszámoló 

 
 
Csanádalberti Község Önkormányzata 2016. évi módosított előirányzata 
289.977.232 Ft. A ténylegesen befolyt bevétel 295.522.969 Ft (101,91%). A tárgyévi 
kiadás összege 279.365.014 Ft, a kiadás teljesítési indexe 96,34 %.    
 
Bevételek alakulása, teljesítése 
 
Az önkormányzat 2016. évi eredeti előirányzata 220.302.000 Ft, amely az év 
folyamán a módosítások eredményeként (növekedés és csökkenés) ténylegesen 
69.675.232 Ft-al növekedett. Így a módosított előirányzat 289.977.232 Ft. 
 
Az önkormányzatok működési támogatásainak összege 96.655.221 Ft, mely a 
módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva 32,7 %-os teljesítésnek felel meg. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, a 
közfoglalkoztatásra kapott támogatásokat tartalmazza.   
 
Az önkormányzat közhatalmi bevételei összesen 4.983.709 Ft, ez az összes bevétel 
1,7 %-a. 
A helyi adók közül az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adóját és az 
iparűzési adót vezette be. A magánszemélyek kommunális adójából az év folyamán 
1.025.050 Ft, iparűzési adóból 3.536.054 Ft a bevétel, gépjárműadóból 422.605 Ft 
folyt be. 
 
A bevételek legnagyobb körét a támogatások, kiegészítések és működési célra átvett 
pénzeszközök jelentik. 
 
Az állami támogatások utalása folyamatos és rendszeres volt, az utalás 
időarányosan történt. 
 
Kiadások alakulása 
 
Működési kiadások 
 
Működési kiadások módosított előirányzata 133.929.211 Ft, teljesítés 123.722.902 
Ft, az összes kiadás 44,3 %-a. 
Ebből: 
- személyi jellegű kiadások              41.777.906 Ft 
- munkaadókat terhelő járulékok                6.699.000 Ft 
- dologi jellegű kiadások                                       65.547.476 Ft 
- pénzeszköz átadás                                                      5.926.197 Ft 
- ellátottak pénzbeli juttatásai                                       3.772.323 Ft 
 
A bér és bérjellegű juttatások, valamint azok járulékai teljesítése az összes működési 
kiadáson belül 39,2 %-ot tesznek ki. 
 
A dologi kiadások az összes működési kiadáson belül 53 %-ot jelent. 
 



A működési célú pénzeszközátadás az összes működési kiadásnak a 4,8 %-a. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai az összes működési kiadás 3,1 %-a. 
 

Felhalmozási kiadások  

 
Felhalmozási és felújítási kiadásra a 2016. évben 102.751.893 Ft-ot fordítottunk. Ez 
az összes kiadáson belül 36,8 %-ot jelent. 
 
Finanszírozási kiadások 
 
Finanszírozási kiadások összege 52.890.219 Ft, melyből 49.967.721 Ft a 
Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal működésére kapott támogatás. 
 
Az Önkormányzat létszáma 36 fő, melyből 32 fő közfoglalkoztatott, 1 fő 
közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyves munkavállaló és 1 fő választott 
tisztségviselő. 
 
Az önkormányzat mérlegének főösszege: 335.934.839 Ft. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


