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Tárgy: A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
végrehajtása (zárszámadás)

Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző
Előkészítette:        Lukács Ágnes jegyző
                              Kárpáti Zsolt pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a 
számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámoló keretében, évente, az elfogadott 
költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási 
rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. 

Az Áht. 91. §-a rendelkezik arról, hogy számot kell adni a Képviselő-testület felé a lezárt év 
gazdálkodásáról. 

Áht. „91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási  
rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy,  
hogy  az  a  képviselő-testület  elé  terjesztését  követő  harminc  napon  belül,  de  legkésőbb  a  
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet  
tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. §  
szerinti  ellenőrzése  keretében  a  helyi  önkormányzat  éves  költségvetési  beszámolójával  
kapcsolatosan elkészített jelentését.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul  
a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a)  a  24.  §  (4)  bekezdése  szerinti  mérlegeket,  kimutatásokat  azzal,  hogy  az  előirányzat  
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b)  a  helyi  önkormányzat  adósságának  állományát  lejárat,  a  Gst.  3.  §-a  szerinti  adósságot  
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d)  a  helyi  önkormányzat  tulajdonában  álló  gazdálkodó  szervezetek  működéséből  származó  
kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2)  
bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.
(4)  A  térségi  fejlesztési  tanács  zárszámadásának  megalkotására  az  (1)  és  (2)  bekezdés  
rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot  
kell  érteni,  a  képviselő-testület  hatáskörét  a  térségi  fejlesztési  tanács  tagjai  gyakorolják,  a  
polgármester  részére  meghatározott  feladatokat  a térségi  fejlesztési  tanács elnöke,  a  jegyző  
részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja  
el.

Az  éves  költségvetési  beszámoló  továbbításra  került  a  Magyar  Államkincstár  Veszprém 
Megyei  Igazgatósága részére,  amely továbbított  beszámoló alapján elkészült  a 2015. évről 
szóló zárszámadási határozat-tervezet.
A  Zánkai  Közös  Önkormányzati  Hivatal  létrehozásáról  szóló  megállapodás  4.  2.  pontja 
alapján:
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„A 4. 1. pontban foglaltakon túl a képviselő-testületek évente legalább két alkalommal - a 
költségvetés  megállapítása  és  a  zárszámadás  elfogadása  céljából  –  együttes  testületi  ülést 
tartanak.”
A  költségvetés  végrehajtására  és  a  zárszámadásra  a  határozat  tervezete  szerint  teszünk 
javaslatot.
A  feladatellátásra  vonatkozó  2015.  évi  számszaki  adatokat  a  jelen  előterjesztés  1-10. 
mellékletei tartalmazzák.
Kérem, hogy az ellátott feladatok vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának határozati 
javaslatát szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös 
Önkormányzati  Hivatal,  mint  közös  fenntartású  intézmény 
2015.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról  és 
zárszámadásáról  szóló  tájékoztatást  az  előterjesztés  szerint 
elfogadja.
A  Zánkai  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2015.  évi 
költségvetésének  végrehajtásáról  szóló  előterjesztett 
beszámolót  84.861e/Ft  teljesített  bevétellel,  82.697 e/Ft 
teljesített  kiadással  és  2.164  e/Ft  pénzmaradvánnyal 
elfogadják.

Zánka, 2016. május 24.

  Lukács Ágnes
        jegyző

                                               Mellékletek listája 

1. melléklet: ZKÖH zárszámadásához kiadások és bevételek mérlegszerűen  

2. melléklet: ZKÖH zárszámadásához bevételek és kiadások     
  
3. melléklet: ZKÖH zárszámadásához maradvány-kimutatás      
4. melléklet: ZKÖH zárszámadásához kiadás COFOG számonként létszámadatokkal    
5. melléklet: ZKÖH zárszámadásához bevételek COFOG számonként   

7. melléklet: ZKÖH zárszámadásához eredmény-kimutatása    
8. melléklet: ZKÖH zárszámadásához tárgyi-eszközeinek állományváltozása

9. melléklet: ZKÖH zárszámadásához pénzkészlet-változás bemutatása
10. melléklet: ZKÖH zárszámadásához vagyon eszközök részletes bemutatása
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