NAGYGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2016. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat irányítása
alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015.évi költségvetésének teljesítése
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadását
487 599 E Ft Költségvetési bevétellel
399 330 E Ft Költségvetési kiadással
88 269 E Ft Költségvetési többlettel
és 69 422 E Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján hagyja jóvá a képviselőtestület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete: 31 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester,
6 fő képviselő, 23 fő köztisztviselő, a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 29 fő
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3. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás részletezése
3. §
(1)
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet szerint részletezi.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös
hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett)
létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként,
feladatonként a 9.1; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.2; 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3; 9.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3;
mellékletek szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzat eredmény kimutatását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselőtestület.
(8) Az önkormányzat maradvány kimutatását 10.melléklet szerint hagyja jóvá a képviselőtestület.
(9) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 11. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselőtestület.
(10) Az önkormányzat vagyonkimutatását 12. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselőtestület.

4. §
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2015.évi
pénzmaradványát 88 269 E Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
Ebből: a Nagydorogi Szivárvány Óvoda pénzmaradványa:

729 E Ft

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata pénzmaradványa

87 540 E Ft

a Nagydorogi Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa
(2)

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

0 E Ft
11 434 E Ft

3
A pénzmaradvány összegét a
mérlegben kimutatott rövid lejáratú
kötelezettségek kiegyenlítésére kell felhasználni.

4. Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba

Kovács György

Dr. Sátor Vera

polgármester

jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Nagydorog, 2016. május 31.

Dr. Sátor Vera
jegyző

