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Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról 
 
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.§ 
 

(1) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és az 
általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
zárszámadást 

a. 674.948.470 Ft bevétellel 
b. 591.261.031 Ft kiadással hagyja jóvá. 
(2) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. 

évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámolót 
a. 505.849.118 Ft bevétellel 
b. 422.451.487 Ft kiadással hagyja jóvá. 
(3) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyrédei Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves 
beszámolót 

a. 69.849.659 Ft bevétellel 
b. 69.749.700 Ft kiadással hagyja jóvá. 
(4) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyrédei Kastély 

Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámolót 
a. 97.781.836 Ft bevétellel 
b. 97.632.348 Ft kiadással  hagyja jóvá. 
(5) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyrédei Gondozási 

Központ 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámolót 
a. 1.467.857 Ft bevétellel 
b. 1.427.496 Ft kiadással  hagyja jóvá. 

 



 
2.§ 

 (1) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyszerűsített 
(összevont) mérleget az 1. melléklet szerint fogadja el. 

(2) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérleg eszközök 
részletes konszolidált adatait 2. mellékletnek megfelelően fogadja el. 

(3) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérleg források 
konszolidált adatait a 3. melléklet alapján fogadja el. 

(4) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérleg intézményi 
összesítőt a  4. melléklet alapján fogadja el. 

(5) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérleg 
vagyonkimutatás forgalomképesség szerint az 5. melléklet alapján fogadja el. 

(6) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
összevont költségvetési jelentést a 6. melléklet alapján fogadja el. 

(7) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
nettósított összevont költségvetési jelentést a 7. melléklet alapján fogadja el 

(8) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
összevont működési-felhalmozási költségvetési jelentést a 8. melléklet alapján fogadja 
el. 

(9) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
összevont kötelező-önként vállalt feladatok szerinti költségvetési jelentést a 9. 
melléklet alapján fogadja el. 

(10)Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi 
összesített költségvetési jelentést a 10. melléklet alapján fogadja el. 

 
3.§ 

 
(1) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közhatalmi 

bevételeket a 11. melléklet szerint fogadja el. 
(2) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és 

intézményei fejlesztési-felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint fogadja el. 
(3) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a létszámot a 13. 

melléklet szerint fogadja el. 
(4) Az EU támogatásával megvalósult projekt 2016. évben nem volt. 
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. mellékletben foglaltak 

szerint hagyja jóvá. 
(6) Az adott támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza. 



(7) A részesedések állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(8) Az adósságállományt a 17. melléklet tartalmazza. 
(9) Az önkormányzat normatív állami támogatását a 18. melléklet szerint fogadja el. 

 4.§ 
 

(1) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a maradvány-
kimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el. 

(2)Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elemi költségvetési 
egységenkénti maradvány-kimutatást a 20. melléklet szerint fogadja el. 

(3) Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az eredmény-
kimutatást a 21. melléklet szerint fogadja el. 

(4)Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elemi költségvetési 
egységenkénti eredmény-kimutatást a 22. melléklet szerint fogadja el. 

 
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

6.§ 
 

Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba. 
 
Nagyréde, 2017. május 29. 
 
 
Siposné Fodor Judit        Dr. Bálint Edina Ida 
    polgármester        jegyző 


