
BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2018. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
 

 

Biri Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91. §-a alapján az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a 

következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:  

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal Biri 

Kirendeltsége; hozzá kapcsolódva, költségvetési keretén belül  

a/1. Temető fenntartás. 

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmény külön címet al-kot. 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése 

 

2. § 

 

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének 

a) bevételi főösszegét 340.149.037 forintban, 

b) kiadási főösszegét 221.258.438 forintban, 

    állapítja meg. 

 

I. A költségvetési bevételek 

 

3. § 

 

Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve 

működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az „02 Beszámoló B1.-B7. költségvetési 

bevételek előirányzatának teljesítéséről” melléklet tartalmazza. 

 

4. § 

 

Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi teljesített működési és felhalmozási 

bevételeit forrásonként A „02 Beszámoló K1.-K8. költségvetési bevételek előirányzatának 

teljesítéséről” melléklet tartalmazza. 

 

II. A költségvetési kiadások 

 

5. § 

 



(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – 

működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint 

hagyja jóvá: 

 

Működési kiadások összesen: 166.409.482 forint; ebből:  

- Személyi juttatások:                                                                                        87.284.205 Ft, 

- Munkaadói járulékok, és szociális hozzájárulási adó:                                    18.479.674 Ft, 

- Dologi és egyéb folyó kiadások:                                                                    26.398.288 Ft, 

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                          16.397.908 Ft, 

- Egyéb működési célú kiadások:                                                                     16.396.381 Ft, 

-    Finanszírozási kiadások:                                                                                   1.453.026 Ft.  

 

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és 

módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a „02 

Beszámoló B1.-B7. költségvetési bevételek elő-irányzatának teljesítéséről”, valamint a 

„01 Beszámoló K1.-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről” mellékletek 

szerint állapítja meg.  

 

6. § 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait a „01 Beszámoló 

K1.-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről” melléklet tartalmazza. 

 

III. A költségvetési kiadások és bevételek 

 

7. § 

 

A maradvány-kimutatás alapján az önkormányzat 2017. évi alaptevékenység szabad 

maradványa 118.956.304 forint. 

 

IV. A költségvetési létszámkeret 

 

8. § 

 

A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 78 főben hagyja jóvá. 

 

Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

Ez a rendelet 2018. április 30. napján lép hatályba. 

  

 

P.H. 

 

 

Almási Katalin                                                                                              Dr. Gyirán Zoltán 

   polgármester                                                                                                           jegyző 

 

 


